
Mīļie absolventi! 

Ir pienācis izlaidumu laiks. Jūs 

esat ieguvuši noteiktu izglītības pa-

kāpi. Tas ir tikai pamats, lai turpinā-

tu darbu pie savas attīstības. Jums 

katram ir savas intereses,  talants. 

Tā ir tā iekšējā motivācija, kas palīdz 

nākotnes mērķu izvēlē. Padomājiet, 

kurš darbs jūs nenogurdina, kurš 

rada prieku, kas ir tas, ar ko jūs ie-

priecināt citus? Lūk, tur slēpjas jūsu 

talants, kas sauktin sauc – spodriniet 

mani! 

 Jūs vērtēs ne tikai pēc tā,  kāds 

vidējais vērtējums sekmju izrakstā, 

bet arī pēc jūsu rakstura īpašībām, 

pēc darbiem un attieksmes, pēc  

konkurētspējas, pēc jūsu individuali-

tātes, jo katrs esat vienreizējs un 

neatkārtojams. 

Tāpēc rodiet laiku ik dienas pa-

analizēt savu rīcību, darbus, domas. 

Mēģiniet labot to, kas pašā nepatīk. 

Iemācieties saskatīt labo, nekautrē-

jieties to pateikt. Meklējiet to patie-

sību, ko nevar apgāzt ar pretargu-

mentiem. Atcerieties, ka visas labās 

pārmaiņas sākas ar pārmaiņām sevī. 

Izvirziet sev mērķi – ko gribat dzīvē 

izdarīt? Nelepojieties ar sīkām uzva-

rām, tie ir tikai mirkļa uzplaiksnījumi, 

kas ātri mijas ar pretējo. Dariet labu 

citiem – palīdziet, dodiet, dāviniet! 

Lai jūsu biežāk lietojamais vārds ir 

Paldies! 

Pieņemiet manu domu ziedu, ku-

ra ziedlapiņas veido pazemība, mī-

lestība, cieņa, patiesums, līdzcietība. 

Kopiet to un audzējiet! Kad radīsies 

jauni zieda dēstiņi – padalieties! 

Esiet laimīgi! 

Direktore 
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SVEICAM! 

UZŅEMŠANA 

„Ko es gribēju tev šodien līdzi dot: 

Sava laime katram pašam jāatrod, 

Savi draugi katram pašam jāsatiek, 

Katram pašam jāsasilst un jāapsnieg, 

Katram pašam maija saulē jāatkūst 

Un kā ābelei no  augļu svara jānolūst. 

Katram pašam jārūgst līdzi raugam – 

Tikai tā par cilvēkiem mēs augam” 

(Imants Ziedonis.) 

Sveiciens izlaidumā  

devīto un divpadsmito 

klašu skolēniem! 
Avīzes veidotāji 
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MĀMIŅU DIENA 

„Tavi bērni skrien pretī tev 

Un vienlaikus projām no tevis, 

Un tikai viņi tā spēj. 

Tavi bērni skrien kopā ar tevi,  

Un tu stāvi kopā ar viņiem,  

Un tikai tu tā spēj.” 

(J. Ramba.) 

Māte, mamma, māmiņa, mammucis, mutere – kat-

ram vistuvākais cilvēks, tā, kas samīļo, norāj, bet vien-

mēr atbalsta mūs un mīl bez jebkādiem nosacījumiem. 

Visi mēs ļoti mīlam savas māmiņas, tāpēc viņām 

par godu mēs svinam - Māmiņdienu. Mātes dienas 

vēsture sākās 1908. gadā, kad kāda amerikāniete, ku-

ru sauca Anna Džervisa, ierosināja atzīmēt Mātes die-

nu par godu savai mammai. Viņa mēģināja iesaistīt 

daudzas iestādes, kas dotu iespēju vienu dienu gadā 

veltīt savu māmiņu godināšanai. Pateicoties Annai, no 

1913. gada Virdžīnijas pavalsts atzina Mātes dienu kā 

oficiālu svētku dienu.  

Mātes diena ir viena no aizkustinošākajām svētku 

dienām, dienām, kas vienmēr ir saistīta ar pavasari.  

Maija pirmajā svētdienā mūsu skolā notika kon-

certs, uz kuru bija aicinātas māmiņas. Koncertā pieda-

lījās koris „Gājputni”, deju grupa „Pērles”, salsas deju 

grupa un teātra trupas pārstāvji. Katram koncerta da-

lībniekam bija pavisam citāda sajūta uzstāties, ja viņš 

zināja, ka zālē sēž arī viņa māmiņa. Pirms koncerta uz 

tikšanos ar skolas direktori bija aicināti valsts olimpi-

āžu uzvarētāji un dalībnieki kopā ar vecākiem, bet 

koncertā tika sveikti arī novada olimpiāžu uzvarētā-

ji. Prieks, ka mūsu skolā ir tik daudz skolēnu, kas savas 

zināšanas pierādījuši ne tikai skolas, bet arī novada un 

valsts līmenī. 

Sveicam olimpiāžu uzvarētājus! 

Skolas mazā bioloģijas olimpiāde 7. un 8. kla-

šu skolēniem  „Asniņi” un „Lapsēns” 

Beāte Vasioleka (8.b) – 1. vieta 

Sabīne Kaštaļjana (8.d) – 2. vieta 

Sintija Pabrieža  (8.d) – 2. vieta 

Annija Laura Zariņa (8.b) – 3. vieta 

Eduards Kučinskis (8.c) – 3. vieta 

Una Valaine (8.a) – atzinība 

Anna Meiere (8.a) – atzinība 

Alvis Bārdiņš (8.c) – atzinība 

Skolotājas  - Ilze Kaļāne, Elvīra Kadakovska 

Novada mazā bioloģijas olimpiāde 7. un 8. klašu 

skolēniem  „Asniņi” un „Lapsēns” 

Elmārs Āboliņš – (7.a) – 1. vieta 

Beāte Vasioleka (8.b) – 2. vieta 

Sintija Pabrieža  (8.d) – atzinība 

Annija Laura Zariņa (8.b) – atzinība 

Skolotājas  - Ilze Kaļāne, Elvīra Kadakovska 

OLIMPIĀDES 

Jau par tradīciju kļuvis, ka mūsu skolas kolektīvs Lielajā 

talkā piedalās dienu iepriekš. Tā bija arī šogad. 20. aprīlī 

pēc stundām, nodrošinājušies ar cimdiem un maisiem, izklī-

dām pa norādītajiem objektiem. 

Laiks mūs īpaši nelutināja, tādēļ katrs gribēja ātrāk sakopt savu daļu, lai nesamirktu, jo ar lietussargu rokā vākt dra-

zas ir grūti. Par laimi (vai tomēr par nelaimi) atkritumu bija diezgan daudz, un maisi pildījās ātri. 

Nesot piepildītos maisus uz savākšanas vietām, priecājāmies, ka neliela daļa Ogres ir kļuvusi tīrāka, bet tomēr arī 

mūs pārņēma sajūta, ja katrs no mums arī ikdienā nenometīs to, kas lieks, kur pagadās, bet izmetīs tam paredzētā 

vietā, nevajadzētu rīkot talkas, lai savāktu, ko paši esam samēslojuši, bet varētu katrs iestādīt, piemēram, koku, krū-

mu, kaut vai vienu puķi, tad mēs tiešām varētu lepoties, ka Latvija ir sakoptākā valsts pasaulē. 

TALKA 
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DĀRZA SVĒTKI 

Dārza svētki tika pārcelti no talkas dienas uz nākamo piekt-

dienu, jo tad lija un tādā laikā nevienam nav vēlēšanās bez 

vajadzības sēdēt ārā, bet tagad mūs priecēja saulīte. Visi 

kopā ar draugiem un klasesbiedriem sākumā piedalījāmies 

dažādās aktivitātēs un iepazināmies ar citiem sanākuša-

jiem, spēlējot spēli. Tad apsēdāmies skolas priekšā uz soli-

ņiem un klausījāmies, kā spēlē grupa. Daudziem līdzi bija 

desiņas, kuras pēc tam cepām uz grila. Todien mēs krietni 

izklaidējāmies ar draugiem un visi bijām laimīgi.  

Lai padarītu skolas dzīvi raibāku arī 

ikdienā, pašpārvalde noorganizēja 

raibo nedēļu. Katru dienu skolēniem 

savā apģērbā bija jāiekļauj kāds īpašs 

akcents, klasei kopā jānofotografējas 

un jāaizsūta bildes skolēnu pašpārval-

dei. 

Pirmdiena bija Havaii diena, kad ap-

ģērbā dominēja dažādas spilgtas krā-

sas un ziedu vītnes, Otrdien apģērbā bija jābūt zilidzeltenām krāsām, trešdiena bija briļļu diena, savukārt, ceturtdien 

apģērbā jābūt strīpām. Tā kā piekdien 

skolēni piedalījās talkā, tad apģēbs 

šai dienai bija atbilstošs – treniņtērps.  

Skolēnu atsaucība bija dažāda. Bija 

arī vienaldzīgie, bet tomēr krietna 

daļa skolēnu diezgan aktīvi iesaistījās 

raibajā nedēļā. 

RAIBĀ NEDĒĻA 

Latvju bērni danci veda 
2012. gada 26. maijā Ventspils virzienā devās daudzi deju kolektīvi no visiem Latvijas nova-
diem. 
Ventspilī Raņķa dārzā notika deju kolektīvu koncerts, kas sākās ar svētku gājienu. Koncertu 

pirmie sāka mājinieki – kurzemnieki, viņu bija visvairāk, arī programma bija visplašākā, pēc 

tam dejoja kolektīvi no Zemgales, Sēlijas un Latgales. Latgales dejotājus varēja apbrīnot par 

izturību, jo viņi bija mērojuši vistālāko ceļu – pāri visai Latvijai. Koncerta programmu noslē-

dza Vidzemes kolektīvi, kuru vidū bija arī mūsu skolas deju kolektīvs „Dzīpari”. Pēc koncerta 

dalībniekiem turpat, Reņķa dārzā, bija ballīte, tā kā mājupceļā lielākā daļa kolektīvu devās 

diezgan vēlu, arī Dziparu dejotāji Ogrē atgriezās tikai divos naktī.  

DZĪPARI VENTSPILĪ 



2012. gada 

25. aprīlī 

mūsu skolas 

matemāti -

kas skolotāji 

org ani zē ja 

p a s ā k u m u  

6. klašu sko-

lēniem.  

Lai pasā-

kums būtu daudzveidīgāks, norisē ie-

saistījās arī vairāku citu mācību priekš-

metu skolotāji, tā tapa astoņas pietu-

ras, katrā skolēniem bija iespēja aktīvi 

darboties un uzzināt kaut ko jaunu, 

piemēram,  dabaszinību pieturā izmē-

rīt temperatūru, noteikt izelpas tilpu-

mu, ģeogrāfija pieturā salikt no puzles 

gabaliņiem Latvijas karti, mūzikā atpa-

zīt skaņdarbu, spēlēt pašiem un vēl 

daudzas citas lietas.  

Pasākumā piedalījās Ogres pamat-

skolas skolēni, kā ari viesi no Sunta-

žiem, Menģeles un Ogresgala. Kad  

komandas bija izstaigājušas visas sta-

cijas, skolēnus aicināja uz kafejnīcu, lai 

mielotos ar kliņģeri. 
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NĀC, DOMĀ, DARI! 



Koris Saldū 

19. maijā mēs, koris „Gājputni”, 

devāmies uz jaukto koru salidojumu 

Saldū. Tajā piedalījās 70 kori no vi-

sas Latvijas. Izbraucām no Ogres 

septiņos no rīta. Tā kā braucēju no 

mūsu kora nebija daudz, braucām 

kopā ar Ogres 1. vidusskolas kora 

„Anima” dziedātājiem, kuru arī bija 

diezgan maz, tādēļ vienā autobusā 

vietas abiem koriem bija pilnīgi pie-

tiekami. 

Mēģinājums koncertam ilga 4 

stundas. Dalībnieku kopā bija vairāk 

par diviem tūkstošiem, tāpēc mums 

bija jāsēž skatītāju vietās, nevis uz 

skatuves. 

Ši diena bija ļoti jauka, jo saule 

spīdēja visu dienu, un nebija gan-

drīz neviena mākonīša. Mēģinājuma 

laikā daļa no dziedātājiem  varēja 

pasauļoties, un dažiem pat ie-

sauļojās uz sejas briļļu kontūra. 

Bet, piemēram, soprāni, ēnā 

sēdēdami, mēģinājumā nosala. 

Koncertā, kurš sākās ar gājienu, 

piedalījās gan dziedātāji, gan 

dejotāji. Koncertā izskanēja 

piecpadsmit dziesmas un tika 

nodejotas vairākas dejas. Pēc 

koncerta turpat estrādē bija 

balle, kura pēc dalībnieku domām 

varēja būt nedaudz garāka. Kopumā 

pasākums bija izdevies. Mūsu korim 

bija iespēja sadraudzēties ar Ogres 

1. vidusskolas kori. Mājās atgriezā-

mies ap vieniem naktī, noguruši un 

laimīgi par  veiksmīgi  nodziedāto 

šajā mācību gadā pēdējo koncertu. 

Laura Grandāne 
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KORIS 

ZZ ČEMPIONĀTS 

Kā līdz uzvarai tikām 

Ilga un ļoti saspringta bija gatavo-
šanās šim pasākumam. Brīžiem li-
kās, ka mums taču nekas neizdosies. 
Varētu pat neiespringt. Bet nē. Tik 
viegli jau mēs – 10. d klase – nepa-
dosimies. Cītīgi sekojām līdzi ZZ 
čempionāta noteikumiem, pildījām 

mājasdarbus, gatavojāmies vizuāli, 
garīgi un fiziski un tad pienāca tā 
svarīgā diena – 12. aprīlis – ZZ čem-
pionāta pusfināls mūsu pašu Ogres 
stadionā. Cerību pilni, tomēr arī ne-
ziņas mākti mēs devāmies tieši iekšā 
milzīgajā, krāsainajā un skaļajā cilvē-
ku pūlī. Visi gribēja izcelties un būt 
īpaši. Protams, arī mēs, tomēr uz 
mūsu vizuālo noformējumu īsti uz-
svaru nelikām. Toties tagad jāsaka, 
ka krekliņu uzdruka „Es būt bosiks” 
ir iegājusi vēsturē un mēs paši to 
noteikti vēl ilgi neaizmirsīsim.  

Tā nu mēs bijām nonākuši līdz 
brīdim, kad jādodas trasē. Tas prasī-
ja lielu nervu spriedzi, fizisku spēku, 
atjautību un galvenais – komandas 
darbu. Būt komandā un vēl piede-

vām sastrādāties ar visiem ir diez-
gan grūti, taču tajā azarta mirklī šķi-
ta, ka kopā varam visu. Laikam šī 
domā bija tik spēcīga, ka aizveda 
mūs līdz pirmajai vietai. Tik necerēti 
un pārsteidzoši tas bija! Un tad bija 
skaidrs – lai saturas ZZ čempionāta 
fināls Rīgā, jo OVĢ 10. d dosies ieka-
rot arī turienes grūtos, tomēr ļoti 
interesantos uzdevumus, trases un 
pārbaudījumus. Neaizmirstams pie-
dzīvojums un neaizvietojama piere-
dze. Azarta un prieka mums noteikti 
netrūka. Skaidrs ir viens – šis ir labā-
kais veids, kā stiprināt klases vieno-
tību un saprast, cik tomēr svarīgi ir 
tie cilvēki, ar kuriem kopā pavadīsi 
vēl 2 gadus.  

Annija Čiščakova 



„Tu vari iegūt visu , ko vien vēlies, 

 ja vien to vēlies pietiekami neatlaidīgi” 

                                           (Š. Greiama.) 

Vīstošu meiju un ceriņu reibinošā smarža skolā saistī-

ta ar mācību gada noslēguma laiku.  

18. maijs ir diena, kad 9. un 12. klašu skolēni pulcējas 

uz savu Pēdēja zvana pasākumu skolas aulā. Skolas di-

rektore savā uzrunā vēlēja veiksmi eksāmenos visiem 

devītajiem un divpadsmitajiem. 9. klašu skolēniem sek-

mīgi nokārtot eksāmenus un rudenī atgriezties, lai turpi-

nātu mācības kādā no desmitajām klasēm, bet divpa-

dsmito klašu skolēniem atrast īso ceļu dzīvē, lai tā būtu 

piepildīta un veiksmīga. 

 

PĒDĒJAIS ZVANS 
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TEĀTRIS 
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Atkal tā radošā industrija 

Nesen tika publicēts raksts par Ogres Valsts ģimnāzijas teātri.  

Tomēr kopš tā laika jaunie aktieri piedzvojuši neticami daudz 

jautras lietas – Valmierā, Suntažos, Jēkabpilī, Rīgā... 

 Jo labāk spēlē, jo vairāk sasniedz. Tā kā Ogres novada skatē 

kolektīvs ieguva augstāko novērtējumu, galvenais režisors uz-

aicināja jauniešus uz Suntažu pieaugušo skatēm. Jautri un mie-

rīgi „Ir” izcīnija vadītāju labvēlību – otro pakāpi. Radusies jauna 

ideja – tā kā OVĢ kādreiz diezgan necilā grupa izkonkurējusi 

starp daudzām prestižām organizācijām, tiek dota iespēja pie-

dalīties Dziesmu svētkos 2013. gadā. 

Valmierā bija 

sapulcējušās 

veselas septiņpadsmit grupas no visas Latvijas. Kā jau tas bieži no-

tiek labā kompānijā, iepazīties vienam ar otru nebija nekādu problē-

mu. Tomēr zvaigznes spīd visspožāk – tā neapšaubāmi darīja Agnese 

Kumpiņa – septiņpadsmit gadus veca meitene, kura viena pati iestu-

dējusi četrdesmit minūtes garu monolugu. Izrādes beigās skatītāji 

bija tik saviļņoti, ka visa zāle piecēlās kājās. 

Neapšaubāmi izcilas bija arī Valmieras Viestura vidusskolas 

abas iestudētās lugas, kurās ievēroja neticamo precizitāti, saskaņotī-

bu un eleganci.  

Ieguvuši pirmo vietu Jēkabpils bērnu un jauniešu teātra festi-

vālā, centra strūklakā pusaudži atklāja peldēšanās sezonu.  

Rīgā divas dienas nācās uzstāties atpūtas centrā „Lido”, kur 

izrāde „Divi forši suņi” pirmo reizi tika uzvesta brīvdabā. Tā, iespē-

jams, bija viena no jautrākajām uzstāšanās reizēm daudzo tehnisko 

kļūmju dēļ, piemēram, trūka mikrofonu, skatuvi svilināja saule un 

lielākā daļa potenciālo skatītāju pat netaisījās stāvēt kājās, tāpēc 

gluži vienkārši aizgāja prom. 

Šajā gadā jaunieši ir ieguvuši daudz jaunu draugu, iemācījušies 

sadarboties cits ar citu un aizstāt viens otru. 

Nākamais gads solās būt panākumiem bagāts – galu galā, nu 

jaunie aktieri 

vairs nebūs  

iesācēji. 

Anna Meiere 
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KONKURSS PAR IMANTU ZIEDONI 

Redakcija: Agneta Ozola, Raivita Razgale 
Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, Ogrē, Brīvības ielā 31, LV - 5001.  

Ogres Valsts ģimnāzijas laikraksts. Tirāža 400 eks.  
Reģistrācijas Nr.000703403. 
Kontakttālrunis 27615447. 

„Ja ir kas uzvarošs, tad brīdis šis, tepatās, 
Šis nule iespējamais asna grauds. 
Viss panākams – kamēr vēl acīs skatās. 
Viss iespējams – kamēr vēl vārdā sauc.” 

(I.Ziedonis.) 

2012. gada 19. aprīlī skolā viesojās Cēsu, Talsu un Do-

beles Valsts ģimnāziju skolēni, lai kopā ar mūsus skolas 

divpadsmito klašu skolēniem piedalītos konkursā, kas bija 

veltīts dzejniekam Imantam Ziedonim. Konkursu organi-

zēja un vadīja mūsu skolas latviešu valodas skolotājas, tas  

notika jauktām komandām, lai skolēniem būtu iespēja 

sadarboties ar citu skolu pārstāvjiem. 

Vispirms katras skolas pārstāvji rādīja  savu sagatavoto 

mājas darbu – uzvedumu par kādu Imanta Ziedoņa dar-

biem.  

Pēc tam skolēni sadalījas dažādu krāsu komandās un 

konkurss varēja sākties. Jautājumi bija  par Imanta Ziedo-

ņa biogrāfiju,  dzejoļu krājumiem, ēātra uzvedumiem un 

dziesmām ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Bet konkursa no-

slēgumā skolēni veidoja kolāžas par dzejnieka pasauli.  

Visas komandas darbojās draudzīgi, un rezultātā iegu-

vēji bija visi, jo konkurss bija laba iespēja gan pārbaudīt 

savas zināšanas, gan darboties komandā, gan pierādīt 

savas radošās spējas. 


