
Skat, kā laiks skrien, nemanot ir 
atnācis pavasaris. Māju pagalmos 
jau sen zied sniegpulkstenīši, bet, 
neraugoties uz pavasarīgo sauli, kas 
priecīgi aicina iet laukā, izejot no 
mājām, mūs apņem vēl gluži ziemīga 
elpa, un nemaz negribas vilkt nost 
siltās jakas un cimdus. 

Marta beigās  sniegs bija nokusis, 
likās nu jau tūlīt, tūlīt būs klāt sil-
tums, taču kā par joku pirmajā aprīļa 
dienā uznāca cīruļputenis un aizpūta 
māju durvis ciet, un bija sajūta, ka 
ziema atkal ir klāt, pat vēl īsti neaiz-
gājusi. Pēc dažām dienām atkal uz-
sniga sniedziņš un līdzi atnesa vēl  
ziemīgāku laiku un vēju. Pēc sinopti-
ķu novērojumiem Lieldienās sniega 
esot bijis vairāk nekā Ziemassvētkos. 
Lieldienas pagājušas, olas atrastas 
un apēstas, cerams, ka ar sāli, lai 
nebūtu daudz jāmelo, ar pilnu sparu 
atsācies mācību gada pēdējais cē-
liens. Devīto un divpadsmito klašu 
skolēniem mācībām vēl atlicis ne-
daudz mazāk kā mēnesis, un tad būs 
klāt eksāmenu laiks ar saviem uz-
traukumiem. Taču mēs ceram, ka 
vairs nesnigs un sāks zaļot zāle, spī-
dēs spoža saule, ziedēs pasaule 
mums apkārt un vairs nebūs jābai-
dās par auksto vēju vai salu. Tāpec 
baudiet pavasari, smaidiet, taču ne-
aizmirstiet par mācībām, jo  tuvojas 
gada beigas... 

Raivita Razgale 

 

No 2012./13. mācību gada  
stundu sākums 8:30 
Izmaiņas mācību procesā — stundas 
maksimāli pielāgotas katra skolēna 
individuālajām vajadzībām. 

Apgūt  franču, vācu,  krievu 
valodu, programmēšanu, rasēšanu, 
grāmatvedības programmu “Tildes 
Jumis”. 

Izbaudīt pētnieka “garšu” mo-
dernās dabaszinību laboratorijās. 

Pabūt jebkurā pasaules malā 
Jauno ģeogrāfu klubā. 

Apgūt prasmes kokapstrādē.  
Attīstīt savas muzikālās spējas, 

spēlējot ģitāru, klavieres, bungas. 
Pilnveidot runas prasmes, dar-

bojoties runas mākslas pulciņā. 
Iejusties koristu un dejotāju 

rindās. 
Ļauties salsas un netradicionā-

lo deju ritmiem. 
Pārbaudīt savu veiklību florbo-

la, basketbola, volejbola, frisbija, 
futbola spēlēs. 

Rosīgi darboties skolēnu paš-
pārvaldē. 

 Piedalīties skolas avīzes veido-
šanā. 

Piedalīties klases titula ”Gada 
klase” iegūšanā un doties ekskursijā. 

Iegūt direktores balvu īpaši iz-
sludinātos konkursos. 

LAIKAM RITOT 
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JAUNUMI 

IESPĒJAS 

Skolas pro-
jekti 

Iemācīsies rakstīt pro-
jektus. 

Ogres no-
vada pēt-
n i e c i s k i e 
darbi 

Iegūsi pieredzi pētnie-
cībā un piedevām vēr-
tīgas balvas. 

Zinātniski 
pētniecis-
kie darbi 

Apgūsi analīzes meto-
des. 

Comenius Paciemosies un iegūsi 
draugus citās valstīs, 
tev būs iespēja uzņemt 
citu valstu skolēnus pie 
sevis. 

Valsts ģim-
nāziju pro-
jekti, kon-
kursi, tik-
šanās 

Tev būs iespēja iepazī-
ties ar 26 Latvijas 
Valsts ģimnāziju dzīvi, 
tradīcijām. Pārliecinā-
ties par savām pras-
mēm un erudīciju. 

DALĪBA PROJEKTOS 

UZŅEMŠANA 



MŪSDIENA 2 

ATSKAŅAS NO SALIDOJUMA 

Martā mūsu skola 
svinēja svētkus – 
dzimšanas dienu. 
Sveikt mūs jubilejā 
bija ieradušies gan 
novada Domes pār-
stāvji, gan Izglītības 
pārvaldes darbinieki, 
gan kolēģi no tuvā-

kām un tālākām skolām. Šajā dienā saņēmām ļoti dau-
dzus laba vēlējumus un uzmundrinājuma vārdus, pa-
teicības par darbu saņēma skolotāji, kas mūsu skolā 
nostrādājuši visus divdesmit gadus, un tādu mūsu 
skolā ir 14. 

Bet skolas jubilejas reize nav iedomājama bez ab-
solventu salidojuma, tie ir īpaši svētki, kad 
skolā atgriežas savējie, tie, kas daudzus 
gadus staigājuši pa skolas gaiteņiem, sē-

dējuši klasēs 
sauca un jopro-
jām sauc šo sko-
lu par savu. Sali-
dojuma simbols 
– kuģis. Un sko-
la, kā osta, kur 
pēc kāda laika 
atgriezties.  

Reģistrējoties katram bija iespēja salocīt šādu kuģī-
ti par piemiņu no šīs dienas un iezīmēt kartē vietu,  no 
kurienes kuģītis ir atceļojis uz salidojumu. Skatoties 
kartē, var teikt, ka mūsus skolas absolventi ir izklīduši 
pa visu Latviju un arī krietni tālu aiz tās robežām. Sali-
dojuma svinīgā daļa sākās aulā, un to vadīja paši ab-

solventi, dziedāja 
absolventu koris, 
likās, ka laiks pagrie-
zies atpakaļ.  Turpi-
nājums sporta zālē, 
kur draudzīgā atmo-
sfērā tikās bijušie 
klasesbiedri un sko-
lotāji,  tā bija neap-
rakstāmi mīļa un 
sirsnīga gaisotne.  



MŪSDIENA 3 

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE 

Čau, čau, čau! 

Kas ir noticis OVĢ pēdējā laikā un kas vēl gaidāms?  

Ir bijuši 3 filmu vakari.  

Ir notikusi Popiela - lielisks pasākums , ar ne tik lielisku atsaucību, bet nekas, nākamgad būs 

labāk. Un visas septītās klases un 8.d tik atzinīgi novērtēti „Gada klases” punktu tabulā par 

savu piedalīšanos pasākumā. 

No 16.-20. aprīlim bijām krāsaini un neparasti, jo bija tematiskā nedēļa. Gaidām atsaucību 

no Tevis, OVĢ skolēn, jo tas viss ir tikai tāpēc, lai padarītu Tavu ikdienu interesantāku.  

20.aprīlī LIELĀ talka, pēc kuras bija paredzēts atpūsties  dārza svētkos - cept gaļu, klausīties 

mūziku, dejot, bildēties un spēlēt spēles, bet piektdienas rīts nesa negaidītas izmaiņas, pa-

sākums nevar notikt, tas jāpaārceļ par nedēļu. Laika apstākļi arī todien nelutināja, jācer, ka 27. aprīlī laiks būs labāks. 

Un kā Jums veicas ar punktu krāšanu „Gada Klasei”? Atgādinām, ka visas atskaites ir jānodod līdz 8. MAIJAM, jo 

jau 11.  maijā mēs uzzināsim, kuras 2 būs aktīvākās, draudzīgākās, zinošākās un foršākās klases Ogres Valsts ģimnāzijā.  

Neskatoties uz to, ka šī gada laikā visas klases nedaudz konkurē savā starpā, mēs, tomēr, esam draudzīga skola, 

vismaz tā tam vajadzētu būt. Tāpēc 11. maijā vienosimies kopīgā draudzības skrējienā, lai atgādinātu sev un viens ot-

ram to, ka galvenais ir smaidīt, draudzēties un piedalīties aktivitātēs, jo kad tad, ja ne skolēnam esot?    

Un vēl, pēc  skolas dzimšanas dienas saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju par mūzikas skanēšanu starpbrīžos, kā 

arī vēlmi, lai tas tā turpinās arī ikdienā. Tāpēc, vienojoties ar skolas pretimnākošo vadību,  nolēmām, ka ieskandināsim 

nedēļas nogali, piektdienās atskaņojot skolēnu izvēlētu mūziku 1.-3. stundas starpbrīžos. Atgādinām, ka gaidām klašu 

5 izvēlētās dziesmas e-pastā ovgpaspvarvalde@gmail.com 

Nu ko, šķiet, ka pienācis brīdis ,kad ziemas mēteļus varam nolikt dziļāk skapī, meitenes var  sameklēt kleitiņas un 

saulesbrilles, jo pavasaris ir atnācis. Vēl tikai nedaudz jānoskaņo sevi mācībām un tad jau būsim ar vienu kāju vasarā.  

Pildiet mājas darbus, priecājieties un baudiet sauli! 

Visu labu vēlot, OVĢ pašpārvalde.  

     3. martā Ogres Kultūras centra lielajā zālē notika  Ogres 

Novada jauniešu domes organizētais pasākums „Ogres No-

vada jauniešu gada balva 2011” (jāpiemin, ka Ogres Nova-

da jauniešu domē aktīvi iesaistās arī vairāki mūsu skolas 

skolēni). Desmit nominācijās tika izvirzīti kandidāti, kurus 

jaunieši vēlas izcelt un godināt. Šogad mūsu skolu tur pār-

stāvēja daudzi skolēni, skolotāji un absolventi gan kā pasā-

kuma vadītāji, organizētāji, nominanti, balvu pasniedzēji un 

laureāti. 

Pasākumam patīkamu noskaņu piešķīra četri smaidīgi vadītāji, no kuriem divi bija Ogres Valsts ģimnāzijas skolē-

ni: Emīls Klaužs (12.d) un Ļena Ugrjumova (10.a). 

Zāles rindās bija redzami daudzi OVĢ skolēni, absolventi un skolotāji, un ne velti - viņiem bija jāatbalsta  septiņi 

„mūsējie” nominanti: Ilze Pomere un Aigars Kuzmins kā gada atraktīvākie skolotāji, Nadīna Rutka un Žaklīna Vagoliņa 

kā gada aktīvākie jaunieši,  Atis Ieviņš kā gada spožākais mākslinieks un Līga Libmane un Ilze Voiciša kā jauniešiem 

draudzīgākie cilvēki. Uzvaras laurus plūca Nadīna Rutka un Aigars Kuzmins. 

Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas absolvente Alise Ketnere ar savām interesantajām un skanīgam dziesmām, 

kā arī apvienotais OVĢ „Gājputni” un Ogres 1. vidusskolas „Anima” koris.  Balvu spožākajam māksliniekam pasniedza 

jaunā rokgrupa Grifs, kurā spēlē OVĢ tagadējie un bijušie skolēni. Šī grupa ir īpaša ar to, ka šogad uzvarēja jauno rok-

grupu konkursā „Zaļais Knābis”.  

Cerams, ka  Ogres Valsts ģimnāzijas artava „Ogres Novada Jauniešu gada balvā 2012” būs tikpat liela kā šogad! 

JAUNIEŠU GADA BALVA 



23. starptautiskajā bioloģijas 

olimpiādē Singapūrā   

piedalīsies  

Kārlis Jermacāns 12. D.  

Viņš atlases sacensību kopvēr-

tējumā ieguva 1. vietu! 

Skolotāja Elvīra Kadakovska 

Valsts ķīmijas olimpiāde 
Atzinība Mikus Pūķis 9.b 

Skolotāja — Ilze Pomere. 

Valsts latviešu valodas 

olimpiāde 
Atzinība Alise Gailāne 11.d 

Skolotāja — Laimdota Jonkuse. 

Novada bioloģijas olimpiāde  
9., 11., 12.klašu skolēniem,  
1.v.  Kārlis Jermacāns 12.b 
2.v.   Alise Gailāne 11.d 
      Kristīne Kovale 12.d 
3.v.    Anna Laganovska 9.c 
       Lilita Rītere 10.a  
Atz. Mikus Pūķis 9.b 
          Ralfs Bajārs 9.b 
          Laura Ozoliņa 9.c 
          Līga Ornicāne 11.d 
          Linda Vabulniece 12.d 
 Skolotājas — Elvīra Kadakovska,  

Ilze Kaļāne. 

Novada mūzikas olimpiāde  

7.-9. klašu skolēniem 

2.v.   Baiba Vecvanaga  8.c 

Skolotāja — Maija Gorda. 

Novada vācu valodas olimpiāde 

8.klašu skolēniem  

2. v.  Sabīne Kaštaļjana 8.d 

3.v.  Anna Meiere 8.a 

Skolotāja — Lilija Otersone. 

Novada informātikas olimpiāde  

 2.v.  Jānis Šolks 10.d 

Skolotāja — Maira Zandberga. 

Novada vizuālās mākslas olimpi-

āde "Mūzika mākslā"  

1.v.   Elīna Rudusāne 7.c 

 Žaklīna Vagoliņa 9.b 

  Anna Laganovska 9.c 

  Gita Vilmane 10.c 

  Monta Jankovska 11.d  
 
2.v.   Kristiāna Nartiša 7.b  
 Sabīne Kaštaļjana 8.d 
 Sintija Birģele 9.b  
Skolotāja — Sanita Nikitenko. 

Novada mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde  
1.v.   Santa Ķere 7.a 
         Adelīna Nikitenko 7.a  
         Beāte Vasioleka 8.b 
2. v.   Paula Elmere 8.d  
3.v.  Simona Krista Kārklevalka 7.c  
        Amanda Priedīte 9.a 
Skolotāji — Sanita Čiekure,  

Rolands Bučkovskis. 

Novada krievu valodas 

(svešvalodas) olimpiāde  

8.klašu skolēniem  

1.v.  Kristofers Valters 8.c 

2. v.  Jolanta Zeltiņa 8.b 

3.v.  Paula Birnbauma  8.b 

Skolotājas — Rasma Zālīte,  

Dace Jansone. 

 

2012. gada 2. martā devos uz Dau-

gavpils Valsts ģimnāziju, lai piedalītos 

Latgales zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos. Mana pētnieciskā darba 

tēma „Svešvārdu lietojums mūsdienu 

krievu valodā”. Darbu rakstīju krievu 

valodā, tāpēc ka gribēju pārbaudīt 

savas prasmes un iemaņas krievu va-

lodā. 

Tā kā līdz šim es nebiju piedalīju-

sies  šāda veida lasījumos, man tas 

bija kaut kas jauns. Braucot uz Dau-

gavpili, bija neliels uztraukums, bet, 

ierodoties Daugavpils Valsts ģimnāzi-

jā, uztraukums pieauga, jo visapkārt 

dzirdēju tikai krievu valodu, kas man 

likās ļoti nepierasti.  

Par laimi skolotāju un žūrijas komi-

sijas draudzīgā, sirsnīgā, pozitīvā at-

tieksme mani nomierināja, tāpēc, pre-

zentējot savu darbu, jūtos brīvi un 

labi. Žūrija atzina, ka mans projekta 

darbs ir ar „rozīnīti”. 

Neskatoties uz to, ka ceļš bija ļoti 

garš, es ieguvu daudz emociju, kā arī 

labu pieredzi.  

Viktorija Vorobjova 

MŪSDIENA 4 

OLIMPIĀDES 

ZPD DAUGAVPILĪ 

Kristiānas Nartišas zīmējums 

Ralfa Freimaņa zīmējums 

Gundegas Pastores zīmējums 



Šī gada 23. martā mēs, septiņi 

divpadsmito klašu skolēni, piedalījā-

mies Frankofonijas dienu 2012 ie-

tvaros rīkotajā pasākumā, kurš noti-

ka Rīgā, E. Smiļģa Teātra muzejā. 

Pasākumam pieteicāmies, jo domā-

jām, ka tā būtu jauka pieredze fran-

ču valodas lietošanā ārpus skolas, 

kā arī neliela izmaiņa ierastajā sko-

las rutīnā. Divu nedēļu garumā mū-

su galvenais uzdevums bija sagata-

voties šim pasākumam: mums bija 

jāapgūst pamatinformācija par vai-

rākām Frankofonijas valstīm un jā-

sagatavo prezentācija  par Franciju. 

Taču visu to mēs nebūtu paveikuši 

bez mūsu franču valodas skolotājas 

Gundegas Vekmanes, viņa mūs at-

balstīja visa šī ilgstošā procesa garu-

mā. Kad bija pienācis laiks doties, 

visi ielecām skolas dzeltenajā busi-

ņā un devāmies ceļā. Braucot mašī-

nā, pēdējā brīdī vēl mēģinājām kaut 

ko iemācīties, ko lai saka, uztrau-

kums dara savu. Bet kāda gan mācī-

š a n ā s , 

ja ārā ir 

pavasa-

ris un spīd spoža saule, pat uz skolu 

nav jāiet. Tā nu, galamērķi sasnie-

guši,  ieradāmies muzejā, mūs jau 

gaidīja organizatori un otras divas 

komandas. Atmosfēra kā Fancijā, 

visi tik mierīgi, skan jauka, liriska 

mūzika, un aizmirstās, ka atrodies 

Latvijā. Kad sākās konkurss, uzmi-

niet nu, mums bija jāsāk pirmajiem. 

Pabeiguši savu prezentāciju, jutā-

mies nedaudz atviegloti, ka grūtā-

kais jau garām. Noskatījāmies citu 

komandu prezentācijas un sapra-

tām, ka ne velti esam tā centušies, 

mēs bijām vislabākie. Mūsu radošā 

ideja par nelielu teatrālu priekšne-

sumu bija pārspējusi un pārsteigusi 

nesagatavotus pārējo grupu dalīb-

niekus un pat tiesnešus. Pēc pre-

zentācijām sekoja dažādi jautājumi 

uz kuriem bija jāatbild visai grupai 

kopīgi un tad jau individuālais kon-

kurss par iespēju saņemt budžeta 

vietu Latvijas Kultūras akadēmijā 

(starptautiskās attiecības Latvija -

Francija). Konkursā bija trīs kārtas: 

pirmajā kārtā katram izdalīja lapu ar 

jautājumiem par Frankofonijas val-

stīm, otrajā kārtā katrs izvilka kartī-

ti, uz kuras bija divi zīmējumi, par 

vienu no tiem bija jāizveido stāstī-

jums franciski, trešā kārta bija kolā-

žu veidošana. Kad konkurss noslē-

dzās tika pasniegtas balvas, tā kā 

apbalvotāji runāja franciski, daudz 

ko bija grūti uztvert, tikai tad, kad 

skolotāja pienāca klāt mūs ap-

sveikt sapratām, ka patiešām esam 

ieguvuši pirmo vietu grupu konkur-

sā :D Katrs no komandas saņēma 

nelielu dāvanu no Kanādas vēstnie-

cības, bet skolotāja tika pie kādas 

īpašākas balvas, ar kuru dalās savā 

franču valodas kabinetā. Individu-

ālajā konkursā no mūsu grupas bu-

džeta vietu saņēma Rita Grigāne. 

Pēc apbalvošanas visi tika aicināti 

uz mielastu, kas gan izvērtās par 

nelielu vilšanos, jo solīto delikatešu 

un smalko uzkodu vietā uz galda 

atradās vien pāris cepumu veidu un 

augļi. Bet ne jau pilns vēders ir gal-

venais, bet gan pieredze un jautras 

atmiņas. 

12.a franču grupa 

5 MŪSDIENA 

FRANKOFONIJA 



Svētdien, 1. aprīlī mūsu skolas koris „Gājputni” 

piedalījās Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novadu pieau-

gušo koru skatē. Visi novadu kori bija sadalīti trijās gru-

pās : jauktie kori, sieviešu un vīru kori, Ogres kori. Mū-

su skolas koris bija trešajā grupā, šajā grupā bija 7 kori, 

no tiem divi skolas kori („Gājputni” un 1. vidusskolas 

koris „Anima”), mūsu grupai skate sākās 20.30 un bei-

dzās ap 23.00, tomēr koristi palika līdz skates beigām, 

lai nodziedātu kopdziesmas un uzzinātu rezultātus. 

Šogad kora darbībā ir daudz problēmu, arī mēģi-

nājumi tika apmeklēti diezgan slikti, tādēļ iegūtie 41, 

89 punkti un  1. pakāpes diploms bija liels gandarījums 

un nedaudz arī pārsteigums. „Gājputni”, saņēmuši atzi-

nību no žūrijas, ir gatavi strādāt un censties vēl vairāk, 

lai labi sagatavotos un varētu piedalīties 25. Vispārējos 

Dziesmu un deju svētkos 2013. gada vasarā. 

Taču bez pieaugušo koru skates mūsu korim bija 

jāpiedalās arī skolas koru skatē, kurā tika vērtēts kora 

padarītais darbs šī mācību gada laikā. Skate notika 

4.  aprīlī Ogres Kultūras centrā, un mums bija jādzied 

trīs dziesmas. 

Skates dienā bijām mazliet satraukti par to, vai 

būsim spējīgi sacensties ar citiem koriem, taču bijām 

neatlaidīgi un centāmies cik spējām. Mūsu pūliņi nebi-

ja veltīgi. Daudzie mēģinājumi, kuri ilga vismaz divas 

stundas, un dziesmu mācīšanās mājās noteikti attais-

nojās.  Arī šajā skatē saņemām pirmo pakāpi un iespē-

ju piedalīties nākamajā sacensību kārtā, kas bija pare-

dzēta 2012. gada 19. aprīlī Valmierā. Arī  mūsu mīļā 

skolotāja Daina bija priecīga, taču bijām domājuši, ka 

tagad varēs mazliet atpūsties un mēģinājumi būs īsaki, 

taču pagaidām neiznāks, jo jāgatavojas nākamajai ska-

tei un jācer uz labiem rezultātiem. 

19. aprīļa rītā pēc krietna mēģinājuma skolas 

aulā, „Gājputni” devās uz reģionālo koru skati Valmie-

rā. Skatē bija jādzied trīs dziesmas: obligātā, izlozes un 

izvēles. Un arī šoreiz mums izdevās mobilizēties un 

nodziedāt ļoti labi, saņēmām 1. pakāpes diplomu un 

daudzus atzinības vārdus no žūrijas, kurā bija arī Dzies-

mu svētku  virsdiriģenti  Māris Sirmais, Arvīds Platpers 

un Mārtiņš Klišāns. 

Raivita Razgale 

Šogad, 8. martā, 
Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas aka-
dēmijā (JVLMA) 
notika pirmā Lat-
vijas valsts Mūzi-
kas olimpiāde. 
Bija pieteikušies 
dalībnieki no vi-
siem Latvijas re-
ģioniem – kopā 
96 skolēni. Finālā 
tika noteikti tie 
četri skolēni, kas 
dosies pārstāvēt 
Latviju starptau-
tiskajā Mūzikas 
olimpiādē, kas 
noritēs no šī  ga-
da 25. līdz 29. 
aprīlim Tallinā, 
Igaunijā. Olimpi-
ādes ietvaros 
dalībniekiem va-
jadzēja parādīt 
savas zināšanas 
mūzikas uztverē 
un teorijā, de-
monstrēt pras-
mes dziedāšanā 
un ritmizēšanā 
pēc notīm, iejus-
ties koncertsitu-
ācijā, dziedot 
iepriekš sagata-
votu tautasdzies-
mu un atskaņot 
savu oriģinālkom-
pozīciju. 

Uzreiz jāat-
zīstas – es biju 
viena no šiem 
96, taču neesmu viena no šiem četriem. Tagad, atskato-
ties varu objektīvi novērtēt savu piedalīšanos, savas kļū-
das un veiksmes. Mana vislielākā veiksme, manuprāt, ir 
skolotāji, pie kuriem man ir bijusi iespēja mācīties. Šajā 
gadījumā – Ogres sākumskolas skolotājas Laila Daudziņa 
un Indra Dziļuma, Ogres mūzikas skolas skolotājas Elga 
Klipa, Iveta Sproģe un Gunta Goiževska, un, jo īpaši, Og-
res Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja Maija Gorda, kas 
pacietīgi laboja manas kļūdas, palīdzēja ar padomiem un 
„turēja īkšķus” Mūzikas akadēmijā.  

Paldies!     Baiba Vecvanaga 

KORU SKATE 
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MŪZIKAS OLIMPIĀDE 

Raivitas Razgales zīmējums 

Elīnas Primakas zīmējums 
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2012. gada 23. martā sen nebijis pasākums – Popiela 
7. un 8. klašu skolēniem. Pirms vairākiem gadiem šāds 
pasākums notika visai skolai vienu reizi gadā, bet nu 
jau kādu laiku nebija noticis.  Aktīvāki bija septīto kla-
šu skolēni, no astotajiem piedalījās tikai 8. D klase. Par 
saviem iespaidiem stāsta  7.A klases skolēni. 
„Kad stundas beidzās, bijām satraukušies, jo būs jāuz-
stājas citu klašu priekšā ar savu priekšnesumu. Ie-

priekš speciāli brīvlaikā nācām uz skolu, lai mēģinātu un izvēlētos vislabākās dziesmas. Daudz-
reiz nācās visu pārmainīt, lai būtu vēl labāk. Bijām īpaši padomājuši par tērpiem, lai priekšne-
sums būtu izdevies un citiem patiktu skatīties. Tērpu gatavošana un mēģinājumi klases saliedē 
vēl vairāk un mēs gūstam daudz pozitīvu emociju. Mūsu uzstāšanās noritēja bez aizķeršanās, 
bijām priecīgi par padarīto. Arī citu klašu priekš-
nesumi nelika vilties, jo ar interesi varēja skatī-
ties un bija daudz pārsteigumu no citām klasēm. 
Žēl, ka visām klasēm nebija priekšnesumu, tad 
pasākums būtu vēl interesantāks. Varbūt nā-
kamgad atbalstītāju būs vairāk, un šis pasākums 
kļūs par tradīciju. 

7.a klase 
 

NĀKAMAJĀ NUMURĀ 

ZZ čempionāts 
Talka 
I. Ziedonim veltīts 
konkurss 
Mātes diena 

Mākslinieciskā 
pašdarbība 
Pēdējais zvans 
Konkurss „Domā, 
dari!” 

Jaunumi pašpārvaldē 
Gada klase 
Aktuāla informācija 

Sanda Manušina  zīmējums 

Jāņa Boktas zīmējums 

Kristiānas Indriķes zīmējums Agneses Živuļinas zīm. Anželikas Korotkovas zīm. Lauras Brutānes zīm. 
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“IR” – Ogres Valsts ģimnāzijas teātra grupa – šogad 
ļoti aktīvi piedalās pasākumos, festivālos un koncertos. 
“Mēs vienkārši esam, un mums tas patīk,” saka vecākā 
no pamatsastāva desmit pusaudžiem – Annija Čiščako-
va. 

Visi pirmajā reizē uz nodarbību gāja ar bažām, jo 
bija izplatītas baumas, ka jaunieši tur sēž un mācās 
muļķīgus pantiņus, kas, protams, izrādījās nepatiesība. 

Šogad teātra grupa iestudēja Leldes Stumbres lugu 
“Divi forši suņi”: 

Tits aizbēg no mājām, vēlēdamies noskaidrot, kāda 
ir dzīve. Viņš ātri iegūst draugus un ienaidniekus – bai-
līgo Plušķīti (Una Valaine), kura dreb, tikko kāds viņu 
uzrunā; drosmīgo Bobi (Simona Pāviška & Raivis Avo-

tiņš), kurš 
savā skar-
bajā dzīvē 
pieredzējis 
ļoti daudz; 
eleganto, 
augstprātī-
go Ribiņu 
( A n n a 
Meiere & 
K r i s t i ān a 
I n d r i ķ e ) , 
kura dodas 
glābt drau-
gus; un arī 
d u s m ī g o 
b a r v e d i 
L i e l o 
( A n n i j a 
Čiščakova), 
kurš ir ga-
tavs uz 

visu, lai 
L a u k u m ā 
saglabātu 
savu varu. 
Tita saim-
niece Lin-
d a 
( A d e l ī n a 
Nikitenko) 
d o d a s 
m e k l ē t 
pēc piedzī-

vojumiem izslāpušo mājas mīluli, un sākas pārpratumi. 
Režisors Kārlis Lišmanis un runas speciāliste Indra 

Tilaka mēģinājumus vada reizi nedēļā, bet pirms kon-
certiem un skatēm jātrenējas bieži – visās brīvdienās, 
dažkārt pat četras stundas no vietas. 

30. marta skates rezultāti vēl nav zināmi, bet pirm-
izrādes skatītājiem – pirmās, otrās un trešās klases 
skolniekiem – luga ļoti patika. 

Priekšā vēl divi lieli pasākumi: festivāli Valmierā un 
Jēkabpilī, kur paredzētas dažādas nodarbības, filmēša-
nās un ballītes.  

Katra grupa sagatavo savu izrādi un var noskatītīties 
un novērtēt arī citu iestudējumus. Vienā no pagājušā 
gada pasākumiem Jūrmalā, bija sapulcējušies vairāk 
nekā simts jauniešu. Tie iestudēja etīdes, uzņēma fil-
mu, izmēģināja spējas improvizācijas teātrī, mācījās 
dejot salsu un varēja apgūt arī scenogrāfijas pamatus. 

Ir radusies arī doma visiem kopīgi rakstīt Leldes 
Stumbres lugas turpinājumu, kuru varētu iestudēt nā-
kamgad, bet tā pagaidām ir tikai ideja. 

Esat laipni lūgti pievienoties kolektīvam nākamajā 
gadā! 

Anna Meiere 
 


