
Ir sācies jauns mācību gads. Ne-
manāmi pasteidzies septembris un 
jūtami daba vēsta par rudeni. Kaut 
gan mūsos vēl ir vēlme ļauties atva-
saras priekam. Izskanējusi  radošā 
nedēļa „Tomēr brīnumi notiek”. Ko-
pā esam klausījušies skolēnu dzeju, 
esejas un dalījušies prieka asarās. 
Kurš gan no mums skolas gados nav 
rakstījis dzeju... 

Skolā notikusi pagājušā mācību 
gada darba izvērtēšana, pieņemti 
lēmumi turpmāk darāmajam.  To 
pamatā ir vēlme palīdzēt un veidot  
patiku mācīties. Ar savu piemēru, 
sirdsmīlestību un atvērtību. 

Stūrakmenī  liksim vienkāršību, 
prasmi saklausīt un saprast sarunu 
biedru, lai ziemas spelgonī mēs 
viens otru sildītu ar savu mīlestību. 

Šis gads būs mūsu vērtību apzinā-
šanas gads. Tā ietvaros esmu izsludi-
nājusi eseju konkursu „Gudru ņēmu 
padomiņu”. Mācīsimies no dabas 
iecietību, no saules – dāsnumu, no 
mēness – mieru, no līdzcilvēkiem 
iepazīsim patiesu draudzību. Ar deg-
smi apgūsim  jaunas gudrības. 

Pārmaiņas sākas ar sevi. 
Lai mums pietiek spēka pasmai-

dīt un padarīt lielus darbus! 
Direktore Aina Bērce 

Kā katru gadu pēc svinīgā pasāku-
ma pie skolas, visi kopā devāmies fo-
tografēties. Iepriekšējos gadus veido-
jām skolas nosaukuma burtus, bet 
šogad veidojām skolas gadu skaitļus - 
šogad 22. 

Vasara pagājusi, šogad tiešām jau-
ka, silta un saulaina, arī septembrī 
laiks sagādāja ne mazums pārsteigu-
mu, Pirmajā skolas dienā laiks bija 
nejauks, bet turpmākās dienas atkal 
ļāva noticēt, ka vasara nav beigusies, 
līdz, pavisam nemanot, piezagās ru-
dens ar miglainiem rītiem, aukstām 
vēja brāzmām un lietus lāsēm. Nu jau 
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pirmais semestris krietni iesācies, 
iepazīti jaunie skolasbiedri un skolo-
tāji. Šogad  mācības Ogres Valsts 
ģimnāzijā uzsāka 425 skolēni.  Skolā 
ir jauna programma 10. klasei - māk-
sla. Šīs klases skolēni bez vispārizglī-
tojošiem priekšmetiem apgūst ska-
tuves mākslu, mācās dziedāt un spē-
lēt kādu mūzikas instrumentu. Savu 
prasmi  mākslas klases pārstāvji ko-
pā ar skolotājām jau parādīja 2. sep-
tembra pasākumā. 

Jaunums ir arī 7. klasēm - viena 
stundu nedēļā viņiem ir neparasta, 
skolēni dalās pēc iepriekš izvēlēta-
jiem mācību priekšmetiem, lai apgū-
tu tos interesantāk. 

Darbu uzsākuši dažādi interešu 
izglītības pulciņi, notiek konsultāci-
jas, dažādas individuālās nodarbības, 
klases dodas ekskursijās, vārdu sa-
kot, sācies jauns darba cēliens. Sko-
las avīzes veidotāji novēl visiem sko-
lēniem un skolotājiem veiksmi un 
izturību, dzīvesprieku un labu veselī-
bu. 
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2013. GADA 2. SEPTEMBRIS 

 Šogad pirmajā skolas dienā katrai klasei bija jānofotografējas, attēlojot sa-
vas klases burtu.  
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    Šogad Vislatvijas Olim-

piskā diena norisinājās 

27.septembrī. Šajā pasā-

kumā piedalījās un sacen-

tās aptuveni 1800 dalīb-

nieki no Ogres, Lielvār-

des, Ikšķiles un Ķeguma 

novada. Kā goda viesis 

Olimpiskajā dienā Ogrē 

piedalījās Latvijas pats 

titulētākais paralimpietis, 

daudzkārtējs pasaules 

čempionātu un paralim-

pisko spēļu uzvarētājs 

Aigars Apinis. 

    Visu vecumu koman-

dām bija divu veidu sta-

fetes, pretstafete un 

4x100m stafete gan zē-

niem, gan meitenēm. 

Vecāko klašu skolēni pie-

dalījās arī Zviedru stafetē.  

Sacensību laikā lietus nelija, bet, kad apbalvošana ritēja pilnā sparā, sāka pilēt lietus lāses, un pēc neilga laika jau 

lija. Taču ar visu lietus līšanu diena izvērtās jauka, jo arī mūsu skolas komandas ieguva vairākas ļoti vērtīgas medaļas. 

OLIMPISKĀ DIENA 

RADOŠIE DARBI 

 



       2013. gada 6. septembrī OVĢ audzēkņi pulcējās skolas stadi-

onā, lai piedalītos sporta dienā. Diena bija skaista, saulīte neskopo-

jās ar siltiem stariem, tādēļ visi bija priecīgi par iespēju būt ārā, ne-

vis sēdēt klasē. 

        Sacensības sākās ar nelielu iesildīšanos. Pēc tam katra klašu 

grupa devās uz savu norādīto posmu. Šoreiz sacensībās galvenais 

nebija spēks, ātrums, bet gan komandas darbs, savstarpējā sadar-

bība, veiklība un izdoma. Piemēram, uzdevumā "Režģis" no būra ar 

kokiem bija jāizvelk dažādi priekšmeti vai uzdevumā 

"Glītrakstīšana" jāraksta reizē astoņiem cilvēkiem. Lielu jautrību 

sagādāja pingponga bumbiņas pūšana ūdens glāzēs. Bez draudzīga 

atbalsta ne-

varēja paveikt 

ģeogrāfijas 

uzdevumu, bet 

vislielākais ko-

mandas darbs, 

protams, bija 

virves vilkšana, 

kurā vienlīdz 

liela nozīme 

bija kā vilcē-

jiem, tā atbal-

stītājiem.   

     Pēc pēdējās stafe-

tes katra klase saņē-

ma balvu - arbūzu. 
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SPORTA DIENA 



5 MŪSDIENA 

SPORTA DIENA 

 



RADOŠĀ NEDĒĻA “TOMĒR BRĪNUMI NOTIEK” 

MŪSDIENA 6 

     Katru gadu septembrī  mūsu skolā notiek radošo darbu konkurss, tā 

ir iespēja skolēniem  atrast sevī rakstnieka vai dzejnieka talantu, ierau-

dzīt ko neparastu sev apkārt un uzrakstīt par to.  Parasti radošās nedē-

ļas beigās skolēni 

saņem novērtēju-

mu par paveikto, 

interesantākos 

darbus ir iespēja aplūkot skolas gaiteņos, un ar to arī viss bei-

dzas. Šogad latviešu valodas skolotājas gribēja šo nedēļu pada-

rīt īpašu. Tādēļ 2. oktobrī notika radošā pēcpusdiena "Tomēr 

brīnumi notiek". Visi skolēni pulcējas skolas priekšā. Pēc īsiem 

ievadvārdiem klašu pārstāvji lasīja savus darbus. Prieks par kat-

ru no viņiem, kas nenobijās no ne īpaši pacietīgās auditorijas un 

lasīja savu darbu. Prieks, ka mūsu skolā ir tik daudz radošu un 

izdomas bagātu skolēnu. 

Pēc tam visi devās uz klasēm, lai kopīgi veidotu instalāciju, 

izmantojot 

dažādus 

materiālus, 

un sacerētu 

savas klases 

radošo dar-

bu. Darbus 

novietoja 

aula priekš-

telpā, kur žūrijas pārstāvji to novērtēja. Katra klase saņēma bal-

vu par 

kaut ko 

īpašu sa-

vā darbā, 

bet īpašo 

godalgu 

saņēma 

8.a klase 

par insta-

lāciju 

"Sapņi un 

dzīve ar  

zeltainu  

maliņu.  " 

 

 



RADOŠĀ NEDĒĻA “TOMĒR BRĪNUMI NOTIEK” 

MŪSDIENA 7 

 Šorīt tu man mēģināji apgalvot, ka naktī neesi redzējis sapni, bet es teicu, ka 

tu mānies. Sapņo taču pilnīgi visi cilvēki, tikai ne visi savus sapņus no rīta atceras. 

Līdz ar rītausmu viņu sapņi kā brīnum-

putni aizlido nebūtībā. Bet, ja vēlies tos 

noķert, ir nedaudz jāpapūlas. Aukla pie 

auklas, pinums pie pinuma un sapņu 

ķērājs ir gatavs. Tikai pirms saķer sapni, 

padomā, vai tiešām to vēlies paturēt 

piesietu auklā kā balonu, kas gadiem ilgi 

lidināsies tev līdzās. Vai nebaidies, ka 

pēc kāda laika sapņa klātbūtne tev sāks 

apnikt, un tava lielākā vēlme būs sap-

nim dot brīvību. Jo tikai brīvs 

sapnis ir brīnums, kas līdz kvēlei iededz tavu 

sirdi un dvēseli! Sapņo un spīdi, jo tavam 

sapnim ir zeltīta maliņa. 

           Paldies par jaukajām instalācijām, 

kuru veidošanā piedalījās visas divdesmit 

ģimnāzijas klases. Vakar ar rudajām kļavu 

lapām, pēdējiem rudens ziediem un sārta-

jiem pīlādžu ķekariem Jūs skolā ienesāt sa-

vus sapņus. Tā ir brīnumu pilna dāvana 

mums visiem.   

Skolotāja Sanita Nikitenko 
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RADOŠIE DARBI 

Redakcija: Paula Elmere, Daira Deičmane, Agneta Ozola, Raivita Razgale, Sabīne Svece 
Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, Ogrē, Brīvības ielā 31, LV - 5001.  

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

 


