
Mācību gads, steidzot projām, 
liek mums padomāt, vai esam izau-
guši un kļuvuši stiprāki garā.  

Vieni ar augšanu sapratīs stiepša-
nos garumā,  citi runās par gara un 
intelekta izaugsmi. Savukārt pirm-
klasnieks, turot rokā liecību par pār-
celšanu otrajā klasē, domās – kā es 
esmu izaudzis! Jums tūlīt, tūlīt rokās 
būs izglītības dokuments, kurā būs 
vērtējumi, kas apliecinās jūsu zinā-
šanu, prasmju līmeni. Jūs protams, 
būsiet priecīgi un laimīgi, gandarīti  
un jauniem mērķiem, iecerēm pār-
pilni. 

Cilvēku vērtē ne tikai pēc ielikta-
jām ballēm, bet galvenokārt pēc 
viņa rakstura, prasmes sarunāties  
ar citiem cilvēkiem, attiecībām, no-
svērtības,  vienkāršības un daudzām 
citām rakstura īpašībām. To mēs 
mācāmies ne no grāmatām, bet no 
reāla piemēra. No saviem vecākiem, 
no skolotājiem, apkārtējiem cilvē-
kiem.  Piemēra nozīme ir ļoti svarī-
ga. Tieši otrs cilvēks mūs var iedves-
mot mainīties un augt garā. Tā mē-
ģinot un kļūdoties, mēs veidojam 
sevī tās rakstura īpašības, kuras ir 
pamatā mūsu labajiem darbiem un 
nodomiem. To nevar paveikt skolas 
gados, tas jādara visu dzīvi. Arī sud-

raba paaudze atradīs ko darīt šajā 
jomā. 

Mūsu valsts bijušais prezidents 
Kārlis Ulmanis ir teicis: „Skolotie ļau-
dis, kas darbojas redzamās vietās, lai 
ir par piemēru, par paraugu visiem. 
Dzīvē un darbā izturēt un pastāvēt. 
Bet kas ir avoti, no kuriem plūst vi-
sam tam nepieciešamais dzīvinātājs 
spēks? Viens šāds avots ir neizdzēša-
mie laika plūduma svētie piemēri un 
paraugi.” 

Tāpēc teikšu vislielāko paldies 
Skolotājiem un Jums, skolēni. Jūs visi 
man esat  piemērs un paraugs, katrs 
savā vietā un laikā. Jūs man mācāt 
būt apdomīgai, smaidīgai, labestīgai 
un stingrai. Aicinu arī Jūs ikvienu at-
cerēties tos, no kā esat iemācījušies, 
sapratuši dzīves patiesības, sevi vei-
dojuši un pārveidojuši. Pateikt tiem 
cilvēkiem paldies vārdus. Paldies 
mūs iedvesmo un paceļ spārnos. 

Paldies par šo mācību gadu, par 
uzticēšanos, labajiem darbiem un 
mīlestību! 

Lai vasara paceļ Jūs uz saviem 
spārniem un aiznes uz sapņu zemi, 
ko sauc par savu sirdi! Sildieties un 
dalieties mīlestībā! 

Direktore Aina Bērce 
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Atkal viena mācību gada pave-

diens satīts kamolā, kurā ievīts viss 

gada laikā notikušais -  gan priecī-

gais, gan skumjais. Bet devītie un 

divpadsmitie kamolā ietinuši kādu 

nozīmīgu savas dzīves posmu. Kamo-

lu noliekam grozā pie citiem un tad 

jau jāraugās pēc cita pavediena sā-

kuma, izvēloties, kurā mācību iestā-

dē turpināt mācības.  

Vēlam visiem atrast savu īsto pa-

vedienu! 

 Īpašs sveiciens izlaidumā 
šī mācību gada avīzes 
"Mūsdiena" veidotājiem 

Paulai Elmerei,  
Kristai Kļaviņai,  
Nikam Žugam,  
Kristoferam Valteram! 
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PAŠPĀRVALDE 

Nu ko, mācību gads iet uz beigām. Aiz loga beidzot 
ir redzama saule, un beidzot daba sāk atmosties no 
ieilgušās ziemas. Lai arī gads ir pagājis, tomēr pašpār-
valdē vēl aizvien visi ir smaidīgi, aktīvi un gatavi darbo-
ties, taču nu jau ar gandarījumu par aizgājušo gadu un 
tajā paveikto. 

Gads tiešām ir bijis darbīgs – esam sportojuši un 
bijuši kopā sporta dienā, kopīgiem spēkiem esam cen-
tušies padarīt kaut vienu dienu gadā  īpašu mūsu sko-
lotājiem,  vidusskola ir atbildējusi uz sarežģītiem jautā-
jumiem „Vēstures viktorīnā”, kamēr  pamatskola ir 
orientējusies   pa skolu un noskaidrojusi skolas spēcī-
gāko puisi jeb „Skolas Lāčplēsi”, kas bija neviens cits kā 

mūsu pašpārvaldes Rincis - Rinalds (nē, tas nav inter-
ešu konflikts) kā arī esam vienojušies kopīgā rokasspie-
dienā un padevuši sveci ap skolu Lāčplēša dienā un ar 
ziedoto akmeni atbalstījuši Likteņdārza tapšanu . Esam 
dejojuši dažādos mūzikas stilos skolas popielā „Kiš-miš 
ar rozīnēm” un diskotēkās. Esam sacentušies konkursā 
„Gada klase” par aktīvākās un foršākās klases titulu. 
Šogad esam arī kopīgi cepuši desiņas, skatījušies ielu 
vingrotājus, spēlējuši spēles un vienkārši jauki baudīju-
ši saulaino laiku „Dārza svētkos”.  Kā par lielāko un 
grandiozāko pasākumu esam atzinuši Mafijas balli. 
Beidzot atkal ir aizsākusies baļļu tradīcija arī mūsu sko-
lā, ceram, nē, zinām, ka nākamgad būsim vēl vairāk un 
būs vēl foršāk! 

Paldies visiem, kas šogad ir bijuši pašpārvaldē, kas 
ir cēlušies no rītiem, nākuši uz sēdēm, palīdzējuši, ne-
kad nav atteikuši un vienmēr ir smaidījuši! Paldies vi-
siem, kas ir nākuši uz visiem pasākumiem un iesaistīju-
šies visā, kas tik organizēts! 

Pēdējās mācību dienas tuvojas mūsu devītajiem un 
divpadsmitajiem, skolā tiek aizvadītas dažam pēdējās 
mācību stundas mūžā. Lai izdodas viss, kas ieplānots 
un izsapņots! Nebaidieties tiekties pēc saviem mēr-
ķiem un neapstājieties pie pirmajām grūtībām un sa-
režģījumiem! Esiet smaidoši, iesaistieties, komunicē-
jiet un dariet visu no sirds, un tad jau dzīve pati pavērs  
ceļus un iespējas Jums! (: 

Pašpārvalde 

Šogad pavasaris nāca lēnām un pavisam negribīgi, 
pat tradicionālo Vislatvijas talku nācās pārcelt par vienu 
nedēļu, jo paredzētajā sestdienā vēl vietām nebija no-
kusis sniegs. Pēdējā aprīļa piektdiena arī nebija neko 
silta un saulaina, tomēr lielākā daļa vidusskolēnu devās 
uz norādīto teritoriju un krietni pastrādāja, bet 7. - 9. 
klašu skolēni šogad uzposa skolas telpas. 

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās skolas telpu 
un Ogres pilsētas sakopšanā! 

Arī dārza svētkus nācās pārcelt vairākas reizes, jo 
nav nekāda prieka cept desas, ja līst lietus un ir drēgns 
un nepatīkams laiks. Par laimi 3. maijā laiks bija lielisks - 

silts un sau-
lains, tādēļ 
varēja tie-
šām rīkot 
dārza svēt-
kus. 
Visi plkst. 
15.00 pulcē-
jās pie sko-
las ieejas. 
Dažiem līdzi 
bija paņemti 
grili un katrs 
bija pado-

mājis par desām, ko cept. Visapkārt valdīja jauka atmo-
sfēra un visus vienoja izdomātās aktivitātes - spēles, 
priekšnesumi un viktorīna. Pasākumā uzstājās ielu vin-
grotāji un grupa 
"Under pressu-
re". Daudzi 
dziedāja un 
dejoja līdzi gru-
pai.  Tika pār-
baudītas mūsu 
zināšanas vikto-
rīnā. Taču vis-
jaukāk bija sē-
dēt kopā ar sa-
viem skolas-
biedriem un ēst  
uz grila tikko 
uzceptas desas. 

Dārza svētki 
pagāja ļoti jau-
kā un draudzīgā 
atmosfērā.  
Paldies visiem 
organizatoriem 
un dalībnie-
kiem! 

TALKA UN DĀRZA SVĒTKI 
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      Divpa-
dsmitajām 
klasēm  noslē-
guma vieno-
jošs pasākums 
ir Žetonu va-
kars, kurā tiek 
pasniegts sko-
las žetons, kas 
apliecina pie-
derību lielajai 

skolas saimei. Šogad tika no-
lemts, ka arī devītajām klasēm 
vajadzētu tādu pasākumu, kurš 
parādītu viņu piederību savai sko-
lai, jo krietna daļa arī turpmākos 
trīs gadus mācīsies Ogres ģimnā-
zijā. Un tā tapa pasākums 
"Turamies kopā". Katra klase ga-
tavoja savu priekšnesumu, kuram 
bija kopīgs motīvs - luga 
"Sprīdītis".  
 Katra klase veidoja savu 
fragmentu no lugas, ieliekot savu 
iecerēto ideju. Tādēļ kopumā luga  
iznāca pavisam citāda, nekā mēs 
to zinām. 
 Katrs devītās klases skolēns 
un audzinātājs saņēma piederības 
zīmi - knaģi ar skolas nosaukumu.  
Laiks rādīs, vai šis pasākums kļūs 

par tradīciju vai nē. 

TURAMIES KOPĀ 



 Šonedēļ skola dūca ka bišu strops, jo 7.- 9. klašu sko-
lēni gatavoja savus priekšnesumus Popielai. Ļoti laicīgi 
katra klase uzzināja, kāda stila mūziku viņiem jāmeklē un 
kāds priekšnesums jāgatavo. Mēģināts tika katrā brīvajā 

skolas 
stūrī, kur 
vien ie-
spējams 
atskaņot 
mūziku 
un ne-
daudz 
izkārto-

ties dejai, lai nav jāgrūžas virsū 
blakusstāvošajam. Pēdējie 
mēģinājumi notika vēl pirms 
paša pasākuma. Aulā  vietu 
ieņēma žūrija (Linda Mangule, 
Atis Ieviņš un Daina Sergejeva) 
un klašu pārstāvji. Pēc priekš-
nesumiem bija redzams, ka 
lielākā daļa klašu šim pasāku-
mam gatavojušās ļoti nopietni. 
Priekšnesumi bija pārdomāti, 
atraktīvi un interesanti. Pār-
steiguma balvu, kliņģeri, saņē-
ma visas klases. 
         

Par vislabākajiem tiek atzīta 8. a klase un viņu audzi-

nātājs Aigars Kuzmins. Malači! 
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POPIELA 



5 MŪSDIENA 

POPIELA 

 



PĒDĒJAIS ZVANS 
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Atkal gaiteņos smaržo meijas, 

aulā pulcējas devītie un divpadsmi-

tie, lai atskatītos uz skolā pavadīto 

laiku, pateiktu paldies un kopā ar 

klasesbiedriem dotos uz pēdējo mā-

cību stundu pie savas klases audzinā-

tājas. Katram no viņiem ir citādas 

izjūtas, kāds šo brīdi ir gaidījis no 1. 

septembra, bet kādam šķiet, ka laiks 

ir aizskrējis neticami ātri, vēl kādu 

māc bažas par nākotni, jo vēl nav 

nolemts, ko darīt un 

kur mācīties vai tiks  

izvēlētajā mācību ie-

stādē un vai tur tie-

šām būs tik labi kā 

iecerēts. 

Bet Laiks iet savu 

nepielūdzamu gaitu 

un, lūk, jau skan aici-

nājums uz pēdējo 

stundu. 
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      Visa mācību gada lai-

kā klases krāja labos dar-

bus, lai cīnītos par gada 

klases titulu. Pašpārvalde 

skaitīja un apkopoja kla-

šu padarīto. Pēc abos 

semestros padarīta dar-

ba kopvērtējuma finālā 

tika izvirzīta viena klase 

no katras klašu grupas.  

         Lai izvēlētos labāko, 

ģimnāzijas direktore Aina 

Bērce vienu nedēļas dienu 

pasludināja par labo dar-

bu dienu. Katrai klasei bija 

jāizdomā, kādus labus dar-

bus viņi šai dienā paveiks. 

Laika apdomāties bija ļoti 

maz, bet katra klase atra-

da kādu darbu, ko padarīt 

vai arī kādu iespēju sagā-

dāt citiem prieku. Piekt-

dien pa klašu grupām aulā 

notika noslēguma pasā-

kums, kurā arī skatītāji 

varēja balsot par to klasi, 

kuras darbi patika labāk. 

Pēc visu punktu apkopo-

šanas par gada klasi 

 posmā 7.- 9. kļuva 8. c 

klase (audzinātāja - Vikto-

rija Gailiša),  bet posmā 

10. - 12. uzvarēja 12. d 

klase (audzinātāja - Ilze 

Pomere) 

      Balva Gada klasei —  

ekskursija. 


