
Novembris - sala jeb salnu mēne-
sis, gada vispelēkākais mēnesis. La-
pu zelts ir nozudis, pārvērties rūsga-
ni pelēcīgā paklājā, saule no pelēka-
jiem mākoņiem parādās retumis, 
sniega arī vēl nav. Pelēks, pelēks, 
pelēks. 

Tomēr novembris ir arī svētku 
mēnesis. Vispirms jau 10. novembris 
-  Mārtiņdiena, kas mums visvairāk 
saistās ar labdarības tirdziņu skolā, 
mēs kopā ar pamatskolas bērniem 
šogad esam devuši savu ieguldījumu 
Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļas 
remontam. 

11. novembris - Lāčplēša diena, 
laiks, kad mēs pieminām Latvijas 
aizstāvjus, aizdedzinot sveces logos, 
ejot lāpu gājienā, vienojoties drau-
dzīgā rokasspiedienā ar skolasbied-
riem. 

18. novembris - Latvijas Valsts 
dzimšanas diena, kas daudzviet Lat-
vijā tika sagaidīta ar svētku koncer-
tiem, no svecītēm veidotiem orna-
mentiem un krāšņu svētku salūtu. 

Šī gada novembris Latvija iezīmē-
jās ar lielu traģēdiju, kad bojā gāja 
54 cilvēki, šīs dienas, kad cerības 
mijās ar izmisumu, mainīja dzīvi 
daudzām ģimenēm un lika mums 
visiem atkal un atkal aizdomāties, 
cik bezgala trausla ir cilvēka dzīvība. 

Tāds ir Latvijas novembris -  la-
bais un priecīgais mijas ar bēdām un 
nelaimēm. 

Drīz savu vietu kalendāra būs 

ieņēmis decembris ar saviem notiku-
miem. Lai mums visiem šis gada pēdē-
jais mēnesis izdodas gana veiksmīgs, 
darbīgs un radošs. 
Novembra maratons 

Pagājušajā mēnesī - 11. mēnesī pēc 
Gregora kalendāra – mūsu skolā noti-
kuši dažādi pasākumi, kas izraisījuši 
lielāku vai mazāku rezonansi skolas 
sabiedriskajā dzīvē. Gājis ir dažādi. Par 
to, kas un kā noticis, īsumā varēsi izla-
sīt šeit!  

11. novembrī, Lāčplēša dienā, skolā 
notika piemiņas pasākums tiem latvie-
šiem, kuri  nežēloja sevi pirms nepil-
niem 100 gadiem Brīvības cīņās. Ro-
kasspiediens ap skolu notika jau 3. 
gadu. Šādi nodevām savu sirds siltu-
mu citiem un guvām to atpakaļ, ne-
skatoties uz dzestro laiku, kurš mazliet 
saldēja kājas, svece apgāja visapkārt 
skolai. Nekas jau nav mainījies – arī 
šogad apkārt skolai gāja lielā, baltā 
direktores svece, tikai šogad papildus 
sirds siltumam, katrs saņēmām arī 
direktores rokasspiedienu. 

 11. novembris ar to nebeidzās- 
dienas izskaņā skolā notika konkurss 
„Skolas Lāčplēsis”, kurā piedalījās 3 
spēcīgākie, veiklākie un ātrākie puiši. 
Varam secināt, ka skolā visspēcīgākie 
ir 11.klašu puiši, jo 1.vietu ieņēma 
11.d klase, 2.vietu – 11.c klase, taču 
3.vieta šogad 12.d klasei. Puiši cīnījās 
godam, lēja sviedrus, darīja ko spēja, 
tādēļ varam būt droši,  ja kādreiz būs 
nepieciešamība - droši varam paļau-
ties uz savas skolas puišiem! 

LAIKAM RITOT 

OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJAS  LAIKRAKSTS                    Nr.7(17)  2013. gada decembris 

Tuvojoties nedēļas izskaņai, pār-
baudījām arī mūsu skolēnu zināša-
nas par vēsturi. 14. novembrī vidus-
skolai notika vēstures viktorīna, kurā 
tika pārbaudītas zināšanas par Latvi-
jas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un 
pašreizējiem procesiem valstī. Šogad 
zinošākie izrādījās 11.d klases pār-
stāvji. Izsakām pateicību arī skolotā-
jai Dacei Zemītei, kura bija galvenais 
rīkotājs skolas vēsturiskajai viktorī-
nai. Skolēniem šogad nācās izmantot 
ne tikai savas zināšanas, bet arī ra-
došo izdomu. „Vēsturiskajā orientē-
šanā”, pēc viņu pašu domām,  visin-
teresantākais kontrolpunkts esot 
bijis pie garderobes skapjiem, kur 
bijis jāattēlo, kā notikusi  slavenā 
dedzināšana pirms pāris gadiem, kad 
skola tika piedūmota no augšas līdz 
apakšai. Kā līderi šogad „Vēsturiskajā 
orientēšanās” ir izvirzījusies 9. c kla-
se. Un, ja kāds nezināja, tad Latvijas 
nacionālais sporta veids ir novuss. 

 Patriotiskās nedēļas kulminā-
cija bija Latvijas Valsts 95. gadadie-
nai veltītais koncerts. Svinīgais pasā-
kums šogad padevies īpaši aizkusti-
nošs, ar spēcīgu patriotisko pieska-
ņu. Negaidīti, taču pirmo reizi mūsu 
skolas aula bija kļuvusi par mazu, jo 
skatītāju bija vairāk nekā vietu kon-
certā. Koncerta laikā bija redzams 
izteikts patriotiskums, cieņa pret 
Latviju kā valsti un latviešiem kā tau-
tu. Prieks, ka skolā ir aktīvi jaunieši, 
kas ziedo laiku ikdienā un dodas uz 
deju kolektīviem, ansambli, teātra 
pulciņu un kori, lai padarītu mūsu 
svētkus īpašākus. 

 Kopumā nedēļa tiešām notiku-
miem un iespaidiem bagāta, tagad 
nedaudz atgūstam spēkus un Zie-
massvētku gaidīšanas laikā atkal tie-
kamies pasākumos! Lai Jums izturība 
pēdējā mēnesī šogad! (:   
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PAŠPĀRVALDE MADONĀ 

  Vienā no novembra piektdienām mūsu skolas pašpārvalde devās gūt jaunus 
spēkus un pieredzi uz Madonas ģimnāziju, kurā notika valsts ģimnāziju pieredzes ap-
maiņas seminārs. Nu jau pašpārvaldei tā kļuvusi par tradīciju, jo uz Madonu dodamies 
jau ceturto gadu pēc kārtas. 
 Uz Madonu devās seši cilvēki no mūsu pašpārvaldes. No rīta, ierodoties Mado-
nas Valsts ģimnāzijā, iepazināmies ar skolu, skolas tradīcijām, to, kā izskatās klases, 
bibliotēka, skolotāju istaba. Visu dienu darbojāmies – stāstījām par sevi, skolu, intere-
santākajiem skolas pasākumiem. Ne jau vienkārši stāstījām,  piemēram, skolu prezen-
tējot, mums tas bija jādara sitot ritmu - interesanti un amizanti reizē. Visu dienu mācī-
jāmies, kā pareizi pasniegt sevi, uz ko jāliek īpaši uzsvari, klausījāmies citu skolu intere-
santākos pasākumus. Bija tā pavisam neierasti, jo visu šo lekciju mums pasniedza 2 
sievietes, kas Latvijā dzīvo tikai 2 gadus, jo domāju, ka visiem zināms, ka, dzīvojot citur 

pasaulē, skats uz lietām un procesiem ir pavisam citādāks, tādēļ klausīšanās bija īpaši saistoša. Katrā ziņā diena pagāja 
radoši un emocijām bagāti. 

 Esam guvuši jaunu sparu 
darboties, idejas, ieguvuši kādu 
kontaktu arī citās Latvijas Valsts 
ģimnāzijās. Esam atkal spēka pilni, 
tādēļ gaidiet, un jau drīz atkal tik-
simies skolas pasākumos! 

OVĢ SP 
 
 

MĀRTIŅDIENAS TIRGUS 

Jau sesto gadu Ogres pamatskolā notika Mārtiņdienas tirgus, kurā skolēni pārdeva lielākoties pašu skolēnu mājās 
gatavotos gardumus, pašu ceptas vafeles, cepumus, popkornu, dažādas sulas, kompotus, ābolus, bumbierus, ham-
burgerus un citus našķus, neaizmirsīsim arī par skaistajām rotām. Visi gardumi un nieciņi maksāja kā nu kurš, sākot no 
2  līdz apmēram 50 santīmiem. Pārdevēju lomā iejutās 2.- 6. klašu skolēni, bet pirka 1.- 6. klašu audzēkņi, vecāki un 
skolotāji, kā arī vidusskolēni. Kopā ietirgoti 500 lati un 14 santīmi, kas jau pārskaitīti Mārtiņa fondam. Ja kāds vēl nezi-
na, tad  Mārtiņdienas tirgū sapelnītā nauda tika pārskaitīta Bērnu klīniskas slimnīcas Onkoloģijas nodaļas remontam. 
Visvairāk ietirgoja 5. a klase – 87 latus, otrajā vietā 4. d klase – 65,30 lati, bet trešajā – 6. a klase ar 65 latiem. 2. a kla-
se ieguva 44,01 latu, 3. b klase – 38 latus. Paldies visiem, kas palīdzēja bērniem cept un veidot gardumus un nieciņus 
un tos arī pārdot, paldies visiem, kas piedalījās un pirka, jo tikai kopā mēs varam vairāk! 
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    Mani sauc Žaklīna Vagoliņa un 
šogad vadu Ogres Valsts ģimnāzijas 
skolēnu pašpārvaldi. No šī gada 17. 
– 18. oktobrim piedalījos Vislatvijas 
skolēnu pašpārvalžu salidojumā 
„Mūsu iniciatīvas Eiropas pilsoņu 
gadā”. Braucot uz šo salidojumu, 
noteikti nedomāju, ka tas būs tik 
iespaidīgs, jo šogad tajā piedalījās 
150 dalībnieki no visas Latvijas, tā-
tad, sākot no Daugavpils līdz pat 
Ventspilij. 

Pirmā diena salidojumā bija pa-
tiešām piepildīta no rīta līdz vaka-
ram. Jau pulksten 11.00 sākām ar 
iepazīšanos, pirmajām aktivitātēm 
un svinīgajām salidojuma rīkotāju 
uzrunām, pēc tam sākās darbs gru-
pās. Ikviens no mums bija iedalīts 
vienā no septiņām darba grupām, 
kas visas dienas garumā ik pa pusot-
rai stundai mainīja aktivitātes. Tā nu 
bija sanācis, ka es biju iedalīta gru-
pā, kura pirmajā dienā bija pie orga-
nizācijas „Delna”, kur mūs iepazīsti-
nāja ar terminu korupcija, ētikas 
dilemmu un ļāva mums aizdomāties 
par to, kas ir un kas nav godīga rīcī-
ba, un kā būtu jārīkojas Skolēnu paš-
pārvaldei dažādās situācijās. Tālāk 
turpinājām savu ceļu pie Santas 
Prancānes, kas mums stāstīja par 
dažādu projektu realizēšanu, gan 
reģionālu, gan starptautisku, gan 
vietēju, bija tiešām interesanti klau-
sīties, jo pašiem bija jāizdomā dažā-
di projekti, kurus gribētu realizēt. 
Pēdējā no darba grupām šajā dienā 
bija pie Dārtas Ošenieces, kas patie-

sībā ir tāda pati jauniete kā mēs, 
viņai ir tikai 18 gadi. Viņa mums 
stāstīja par līdzfinansējuma piesais-
tīšanu pasākumiem, idejām skolas 
attīstībai, jāsaka, ka šī darba grupa 
man šķita vissaistošākā, iespējams, 
jo to pasniedza cilvēks, kas ir mūsu 
vienaudzis, un tā saikne veidojās 
pilnīgi citādāka. Vakara izskaņā va-
rēja izvēlēties vienu no 7 Latvijā pa-
zīstamiem cilvēkiem, ar kuriem vēlē-
tos tikties, piedāvāta bija gan dzie-
dātāja Olga Rajecka, gan Rīgas Do-
mes deputāts Andris Ameriks, taču 
es izvēlējos doties pie Latvijas Re-
publikas Saeimas deputāta Raivja 
Dzintara, un patiešām šo savu izvēli 
ne sekundi nenožēloju, jo viņš visu 
pasniedza caur dzīves pieredzi, pie-
mēriem. Galvenās atziņas, ko es ie-
guvu no šīs diskusijas, bija – „Lai 
būtu par politiķi ir jāuzdrīkstas vai-
rāk kā citiem, arī uzdot jautājumu, 
kad citi klusē!”, „Tu vari būt bezgala 
talantīgs, bet, ja Tu zaudēsi cieto 
valūtu politikā – lojalitāti - ,Tu nebū-
si nekas!” un „Ir jādara vairāk kā citi, 
lai būtu kaut kas vairāk kā citi!”. Šī 
saruna noteikti bija viens no lielāka-
jiem ieguvumiem  man šajā salidoju-
mā, jo šis cilvēks man ļāva paskatī-
ties uz šo nozari, politiku, caur citu 
prizmu. Protams, vakars ar to nebei-
dzās, tieši vakarā sākās vislielākie 
pārsteigumi - daudz sarunu, savu 
skolu prezentēšanas ar video palī-
dzību, dejas, saplīsušas mantas, kas 
lika visiem saliedēties, iepazīšanās 
un daudz kas cits. 

Otrās dienas rītā devāmies pie 
Astras Rubenes, kas mums mācīja, 
kā no minimāliem līdzekļiem izvei-
dot dekorācijas skolas pasākumiem, 
pašpārvaldes kabinetam un sadzīvei. 
Pēc tam risinājām dažādus problēm-
jautājumus, kas saistīti ar mūsu sko-
lu pašpārvaldēm, vidi skolā Andra 
Gobiņa vadībā, un šīs dienas izska-
ņā, protams, sekoja arī noslēguma 
vārdi, paldies teikšana grupu vadītā-
jiem un daudz ka cits. 

Salidojuma laikā ieguvu neaprak-
stāmi daudz emociju, jaunas idejas 
un pieredzi, kā arī sparu darboties 
vēl un vēl, kā arī iedvesmot citus. 
Protams, kā neatsverama vērtība ir 
arī jaunu kontaktu izveidošanās, 
piemēram, vislabākā saite man iz-
veidojās ar Aizkraukles Novada ģim-
nāzijas pašpārvaldes prezidenti un 
Rīga Valsts tehnikuma pašpārvaldes 
vadītāju.  

Noteikti, ja kādam no jums kād-

reiz ir iespēja piedalīties kādā pasā-

kumā, nebaidieties, piesakieties un 

dodieties, jo pieredze, zināšanas, ko 

iegūsiet, jums ļoti noderēs kā skolā, 

sadzīvē, tā arī turpmākajā dzīvē! 

Kā teica Raivis Dzintars „Darīsim 

vairāk kā citi, lai būtu kaut kas vairāk 

kā citi!” Nebaidieties, bet pieņemiet 

izaicinājumus, iepazīstieties, dodie-

ties, un kas zina, varbūt tieši kāds 

spontāns lēmums jūsu dzīvi spēs 

izmainīt pa 180 grādiem! 

PAR PIEDZĪVOTO SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU SALIDOJUMĀ 

SVĒTKU KONCERTS 

      Paldies visiem, kas sagādāja skolas-

biedriem un skolotājiem šo jauko svēt-

ku brīdi: teātra grupas jauniešiem, kas 

lika ieklausīties Milža pārdzīvojumos 

un patiesības meklējumos, ansambļa 

dziedātājām, solistiem, dejotājiem no 

"Dzīpariem" un "Pērlēm", mākslas kla-

ses audzēkņiem, instrumentālajam 

ansamblim, visiem skolotājiem, kas 

palīdzēja radīt šo skaisto koncertu. 



       Oktobra beigās, pirms rudens 

brīvdienām, 8. klases organizēja 

pasākumu 7. klasēm. Pirmdienas 

rītā, pirms stundām, septīto klašu 

skolēni pulcējās pie skolas, lai pie-

dalītos dažādos pārbaudījumos, ko 

bija sagatavojušas 8. klases. Pirma-

jā uzdevumā visiem septītajiem 

bija jādzied, dziesmas vārdus asto-

tās klases meitenes teica priekšā, 

pēc tam visi devās uz sporta lauku-

mu, kur notika spēka pārbaude - 

pumpēšanās. Tad katra klase saņē-

ma balonu, kuru kopīgiem spēkiem 

bija jāsaplēš. Pārbaudījumi turpinā-

jās klases stundā. Katrai septītajai 

klasei bija sagatavots kāds uzde-

vums. Noslēgumā skolēni nodeva 

svinīgo zvērestu, un nu viņi ir piln-

tiesīgi Ogres Valsts ģimnāzijas audzēkņi.  

         Arī šogad visi desmitie tika kārtīgi iesvētīti. Iesvētību tēma bija „Gredzenu pavēlnieks”, kur katrai klasei bija sava 

krāsa, kādā viņiem bija 

jāģērbjas un jāstaigā visas 

dienas garumā, 10.a kla-

sei - sarkana, 10.b - zaļa, 

10.c - zila, 10.d - balta. 

Pašas iesvētības sākās 

15.40, līdz tam brīdim 

skolēni bija neziņā, jo ne-

var jau zināt, kad un kur 

12. klases viņus iesvētīs 

un kādus biedējošu pār-

baudījumus tie būs izdo-

mājuši. Bet nemaz tik traki neesot bijis, kā šķita. 12. klase, kā jau tam pienākas, bija saģērbušies kā karaļi. 10. klase ar 

smaidu sejā atceras, kā divpadsmitie esot likuši ar ragavām braukt lejā pa trepēm. Katrā stāvā divpadsmitie bija izdomā-

juši dažādus uzdevumus. 1. stāvā bija aizraujoša orientēšanās pa skolu, 2. stāvā esot bijusi interesanta atrakcija koman-

dās, kur katram aizsēja acis un skolēniem vajadzējis nopūst sveci, taču 3. stāvā skolēni atzīst, ka esot bijis visinteresan-

tāk. Kā jau ierasts, desmi-

tajiem jādod zvērests, lai 

tie kļūtu par labiem vidus-

skolēniem. Beigās viss 

noslēdzies ar spēlēm un 

kārtīgu balli. Skolēni gan 

esot sacījuši, ka iepriekšē-

jiem desmitajiem iesvētī-

bas esot bijušas intere-

santākas, bet  tas tik tā, 

starp mums runājot. 

MŪSDIENA 4 

7. UN 10. KLAŠU IESVĒTĪBAS 
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OJĀRAM VĀCIETIM—80 

       Novembris ir arī Ojāra Vācieša laiks. Šogad dzejnieks svinētu savu astoņdesmito dzimšanas 
dienu. 
       Mūsu skolas skolotājas Viktorija Pupina un Ingrīda Dārzniece šim notikumam bija sagata-

vojušas pasākumu, kurā varēja piedalīties visu Ogres novada skolu skolēni. skolēnam Bija jāiz-

vēlas kāds Ojāra Vācieša dzejolis un jāattēlo tas mandalā, pēc tam jāpastāsta, kādēļ tika izvē-

lēts šis dzejolis un krāsas. Visi darbu autori bija aicināti piedalīties noslēguma pasākumā Ogres 

Centrālajā bibliotēkā 2013. gada 13. novembrī. Tur skolēni varēja uzzināt, ka arī Ojārs Vācietis 

aizrāvies ar mandalu zīmēšanu. Skolotājas bija sagatavojušas arī dažādus uzdevumus par Ojāra 

Vācieša dzeju. 

IDEJU PUMPIS 

Pirmais Ideju Pumpis norisinājās 17. oktobrī Ogrē plkst. 18:00 un pie mums, jauniešiem, viesojās Harijs Zariņš, 

neatņemama Latvijas roka sastāvdaļa, bijušais „Opus Pro” ģitārists, „Rozā lietus” dziesmas autors un grupas „Colt” 

ģitārists un dibinātājs. 

Iedvesmas oāze, nepiespiestajā gaisotnē ar tēju, kur visi esam draugi, ilga nepilnas divas stundas, kurās Harijs 
stāstīja par savām karjeras kāpnēm, sākot no laika, kad iegādājās savu pirmo ģitāru un beidzot ar to, ka šajā brīdī spēlē 
grupā Colt un, protams, dalījās ar savu dzīves pieredzi attiecībās ar cilvēkiem un savām iekšējām izjūtām par to, ko 
mūzika nozīmē viņam. Jaunieši aktīvi iesaistījās Harija neplānotajā diskusijā par roka mūzikas nozīmi jauniešu vidū un 
uzdeva Harijam jautājumus. Harijs bija tik ieinteresēts dalīties ar savu pieredzi, ka regulāri mudināja jauniešus uzdot 
viņam arvien vairāk un vairāk jautājumus. 

Brīnišķīgā lekcija, patiesībā to nevarēja nosaukt par lekciju, bet par pasēdēšanu, kurā sarunas bija par un ap visu, 
beidzās ar to, ka Harijam bija jāsteidzas uz grupas mēģinājumu. Tā bija iespēja uzzināt to, ko mammas nestāstītu un 
internetā izlasīt nevarētu, tā bija iespēja iepazīt vakara viesu no pašas labākas - cilvēcīgās puses.  

Mēs vēlreiz sakām lielu, lielu PALDIES Harijam par šo brīnišķīgo ieguldījumu jauniešos, jo ir jāmāk iedvesmot un Ha-
rijs ar šo uzdevumu tika galā godam! Paaaldies! 

 14. novembrī nedaudz mazāk kā pirms mēneša, otrajā Ideju Pumpī, pie mums viesojās Uģis Kuģis. Pasaulē un Indijā 
viņš ir pazīstams kā Yogescandra das un viņš ir īsts krišnaītis, veģetārietis un vienkārši Uģis, kurš ir nodzīvojis 8 gadus 
mūka statusā Indijā! 

Šis vakars nebija par reliģiju, šis vakars bija par un ap pasauli, un Brīvības ielā 44 raisījās sarunas par pasaulīgo lietu 
uztveri, caur Uģa redzes prizmu.  Atmosfēra bija burvīga.. spilveni un tējas, daudz jauniešu, kas aktīvi iesaistījās Uģa 
stāstītajā, uzdeva jautājums un ar lielu interesi jaunieši ķēra jebkuru informāciju, ko Uģis stāstīja. Daudzi jaunieši tika 
ieskauti Uģa asprātīgajos jokos un jautājumos, jo viņš bija tik ļoti ieinteresēts izstāstīt pēc iespējas vairāk, ka par piemē-
ru aicināja atnākušos jauniešus. 

Sākot ar iepazīšanos, pēc tam runājot par Indiju un indiešu paražām, veģetārismu, sievietes un vīrieša savstarpējām 
attiecībām, kosmosu, plānotās stundu garās tikšanās vietā mums bija 2 stundas,  bet tad jau Uģim bija jāskrien uz vilcie-
nu, bet mēs bijām gatavi klausīties vēl un vēl.. 

Paldies visiem, visiem, kas ieradās! Jo Jūs jau zināt, ka bez jums ne viesim un ne mums, jauniešu domes dalībnie-
kiem, nebūtu stimula censties un mērot ceļu līdz jums. Jūs bijāt tik daudz, ka nepietika ne krēslu, ne spilvenu un tā jau 
arī mums ir jāturpina, vai ne? Liels paldies! 

Olīvija Kairova. 



LĀČPLĒŠA DIENA 
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     11. novembrī, Lāčplēša die-

nā, pēc stundām skolas sporta 

zālē pulcējas sportiskākie, aktī-

vākie puiši, lai piedalītos kon-

kursā "Skolas Lāčplēsis".  

Uzdevumi - pumpēšanās, pie-

vilkšanās, virves vilkšana, sta-

fetes ap skolu - tiešām prasīja 

krietnu izturību un spēku. Sa-

censībās svarīgs bija ne tikai 

katra spēks, bet arī komandas 

sadarbība. Savas klases pār-

stāvjus ar plakātiem, saucie-

niem, aplausiem atbalstīja arī 

līdzjutēji. 

Spraigā cīņā noskaidrojās, 

ka skolas “Lāčplēši” mācās 11.d 

un 8. b klasē, bet ne mazāk 

stipri un aktīvi cīnītāji ir arī 

12.d, 10.b, 7.c, 9.a klasē. 

SACENSĪBAS “SKOLAS LĀČPLĒSIS” 

    Lāpu gājiens uz Ogres Brāļu kapiem. 

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, Ogres amatpersonas, deputāti, zemessargi, uzņē-

mumu, mācību iestāžu kolektīvi, kā arī vienkārši gribētāji devās lāpu gājienā uz Ogres 

Brāļu kapiem.  Pavadījumu svinīgajam gājienam spēlēja pūtēju orķestris "Ciemupe". 

Ogres Brāļu kapos notika kritušo brīvības cīnītāju piemiņas brīdis. Pūtēju orķestris 

spēlēja Latvijas Valsts himnu, Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs 

teica svinīgu uzrunu, bet zemessargi godināja kritušos brīvības cīnītājus ar piemiņas 

zalvēm.  

Pats lāpu gājiens 

bija ļoti skaists, un 

tajā piedalījās ļoti 

daudz cilvēku. Tas 

viss radīja vajadzī-

go patriotisko un 

kopības sajūtu. 



VĒSTURISKĀ ORIENTĒŠANĀS 
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        Jau otro gadu novembra vidū 

skolas pašpārvalde organizēja 

konkursu 7. - 9. klasēm 

"Vēsturiskā orientēšanās". Ko-

mandā trīs meitenes un trīs zēni 

no katras klases. Uzdevumi ko-

mandām gana atraktīvi un nepa-

rasti, pēc dotās leģendas vai foto-

grāfijas atrast kontrolpunktu 

(pavisam septiņus), kur komandas 

sagaida pašpārvaldes pārstāvji un 

uzdod sagatavotos uzdevumus - 

pēc attēliem atpazīt objektus Lat-

vijā, atcerēties priekšmetus, kas 

paslēpti zem palaga, parādīt ne-

lielu skeču, attēlojot neseno noti-

kumu skolā, salikt puzli, atrast 

noslēptu priekšmetu. Lai samek-

lētu visus kontrolpunktus, bija 

jāskrien pa visu skolu un jāzina 

dažādi notikumi skolas dzīvē.  

Šajā konkursā visātrākie un zino-

šākie izrādījās 9. c klases pārstāvji. 

 

KONKURSS “IEPAZĪSTI LATVIJU!” 

2013. gada 28. novembrī 

Ogres Valsts ģimnāzijā notika konkurss "Iepazīsti Latviju". 

Šogad konkurss bija veltīts Kurzemei. 

Konkursā piedalījās komandas no Ogres novada skolām. 

Konkursa uzdevumus gatavoja un konkursu vadīja Ogres Valsts ģimnāzijas 

vēstures skolotāja Dace Zemīte. 

 

5. decembrī savas zināšanas Latvi-

jas vēsturē rādīja mūsu skolas 10., 

11. un 12. klases. Pirmo vietu ie-

guva 11.d klase, otrā vieta—12.d 

klasei, trešā vieta—10.b klasei. 
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             01.12.2013. , svētdienā, Ogrē notika Latvijas Jau-

natnes frisbija čempionāts 2013, jauktajām grupām. Šogad 

arī mūsu komanda startēja sacensībās, kurās piedalījās 13 

komandas  no visas Latvijas. Tika aizvadītas smagas spēles 

apakšgrupā, tomēr visas tika uzvarētas – uzvarējām  

Ventspils 6. vidusskolu, Ventspils 4. vidusskolu, Misas vi-

dusskolu, kā arī uzvarējām Valmieras Viestura vidusskolu. 

Neskatoties uz to, ka spēlētāji bija noguruši un ieguvuši 

traumas, tie nepadevās un cīnījās līdz galam. Beigu beigās 

tika izcīnīta godam pelnītā 4. vieta!!!! Super sasniegums, ja 

ņem vērā, ka komanda tikai uz sacensībām tika izveidota. 

Es kā skolotāja saku lielu paldies komandas spēlētājiem, 

kas man neatteica un piedalījās sacensībās. Saku paldies  

spēlētājiem, kuri,  neskatoties uz traumām, turpināja cīnīties. Es lepojos, ka mums ir tika atsaucīgi un superīgi skolnie-

ki un skolnieces. 

Komandā spēlēja Gundega Pastore 9. c, Megija Ozoliņa 9. c, Valērija Kreščenko 9. a, Simona Kārklevelka 9. c, Sabī-

ne Kaštaljana 10. d, Ģirts Kalniņš 11. b, Edgars Birkenfelds 12. d, Kārlis Vecziediņš 12. d, Krists Latišs 12. d. Un liels 

paldies Ogres sākumskolas 6. klases skolniekam Artūram Pastoram 

Sporta skolotāja Daina Sergejeva.  

2013. gada 7. novembrī mūsu skolā pulcējās skolēni no citām Valsts ģimnāzijām, lai piedalītos konkursā par Latvijas 
teātra vēsturi. Bija ieradušās komandas no Dobeles, Bauskas un Valmieras ģimnāzijām. Konkurss sākās ar komandu 
prezentācijām, pēc tam visi saņēma maršruta lapas un mūsu skolēnu pavadībā devās uz norādītajiem punktiem. Katrai 
komandai bija jāatrod trīs 
punkti Ogrē. Ogres Vēstures 
muzejā bija jāatbild uz jautā-
jumiem par teātra vēsturi, 
Ogres Mākslas skolā jāveido 
kolāža par savu pilsētu un 
skolu, savukārt, Ogres Mūzi-
kas skolā jāatbild uz jautāju-
miem par mūziku, jāspēlē ne-
parasti mūzikas instrumenti. 

Mūsu skolas 

skolnieki bija saga-

tavojuši stāstījumu 

par Ogri un katrai 

komandai bija ie-

spēja apskatīt Ogres 

skaistākās vietas. 

SACENSĪBAS FRĪSBIJĀ 


