
Kārtējo reizi nākas pārliecināties, ka laiks skrien vēja 

spārniem. Šķiet, vēl pavisam nesen rotājām eglītes, priecā-

jāmies par skaistajiem rotājumiem klasēs, turējām īkšķi 

par savas klases sasniegumiem konkursā "Gada klase", 

piedalījāmies salaveču skrējienā, bet nu jau gaisā aizvien 

pārliecinošāk  jaušamas pavasara vēsmas. Šogad gan zie-

ma nostrādāja varenu joku. Jau Ziemassvētki un Jaunais 

gads bija bez sniega, visas cerības tika liktas uz janvāri. 

Gaidītais aukstums uznāca - bērni tika pie slidotavām, bet 

tad ziema atkal mūs pārsteidza, sniega segas vietā atnāca 

atkusnis, un pēc dažu nedēļu slidošanas prieka, arī ledus 

kļuva nedrošs. Tā sanāca, ka šogad ziemā "piesniguši" bija 

tikai kārkli ar baltiem pūpoliem, kas vēstīja, ka šoziem da-

bā noticis liels sajukums. 

Bet tādi negaidīti pārsteigumi ir  tikai dabā. Skolas dzī-

ves notikumi ir vairāk vai mazāk paredzami, protams, neiz-

tiek arī te bez pārsteigumiem.  Janvāris un februāris jau 

krietni sen visiem skolēniem un skolotājiem saistās ar da-

žādām mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem un 

skatēm. Arī šogad divos gada pirmajos mēnešos esam 

krietni pastrādājuši, parādot, ko protam un spējam. Mācī-

bu priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji ir gandrīz visās klasēs, 

savukārt visās novada un arī starpnovadu olimpiādēs  mū-

su skolas pārstāvji ir ieguvuši kādu godalgotu vietu. 

Paldies visiem, visiem olimpiāžu dalībniekiem un sko-

lotajiem par darbu, ko ieguldījāt, lai spodrinātu savu un 

savas skolas vārdu!!! 

Februāra beigas panākumiem bagātas bijušas arī mūsu 

skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, paldies 

viņiem par ieguldīto darbu! 

Apsveicam 
Apsveicam mūsu skolas pašdarbības 
kolektīvus ar sasniegumiem skatēs! 

Starpnovadu konkursā "Balsis"  
1.vietu ieguva skolas vokālais ansamblis   

Dalībnieces:  

Žanete Biukšāne, Santa Ķere, Dominika Ko-

vale, Sindija Meiere, Agneta Ozola, Raivita 

Razgale, Alise Žukovska.  

Vadītāja - Daina Čudare. 

Starpnovadu skatuves runas konkursā 
 1.vieta Margaritai Sēkliņai (7.c) un   

Annijai Čiščakovai (12.d), 

 2.vieta - Laurim Ostrovskim (11.b), 

 3.vieta - Egitai Strodei (12.d).  

Skolotāja - Indra Tilaka. 

Starpnovadu skolu teātru skatē iegūta 
1.pakāpe,  
aktieri -  Aldis Bidiņš, Artūrs Brants, Eduards 

Eglītis, Laura Lāce, Adelīna Nikitenko, Lauris 

Ostrovskis, Simona Pāviška, Elizabete Skudi-

ķe, Egita Strode, Agnese Živuļina, Niks Žugs. 

 Režisors - Kārlis Lišmanis. 

Starpnovadu vokālistu konkursā 
 1.vietā - Liene Leitāne, Lauma Matule un 

 grupa " Vējaslotas" - Stefānija Gillespie, Lie-

ne Leitāne, Kintija Liepiņa, Beatrise Majore, 

Lauma Matule, Raivita Razgale, Alise Sedola, 

Beāte Vasioleka, Alise Žukovska.  

2.vietā - Simona Briška.  

Vadītājs - Artūrs Mangulis. 
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MŪSDIENA 2 

KULTŪRAS  KANONS 

       Konkursā piedalījās Laura Alpe 12.a, Valters Vīksne 11.d, Anna Laga-
novska 11.d 
       Latvijas Kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu 
un kultūras vērtību apkopojums, kas raksturo latviešu kultūru un parāda 
tās spilgtākos sasniegumus. Šobrīd Kultūras kanonā varam iepazīt 99 
ekspertu atzītas vērtības septiņās kategorijās. Tomēr ne laiks, ne kultū-
ras norises nestāv uz vietas, un pavisam loģiski rodas nepieciešamība 
kanonu atjaunot un papildināt. Te nu lielie kultūras cilvēki vēršas pie 
mums - jauniešiem, skolēniem, jau otro gadu organizējot konkursu 
„Jaunais Kultūras kanons”. Konkurss ir lieliska iespēja vidusskolēniem 
iesaistīties kultūras dialogā par Latvijas vērtībām un pierādīt savas zinā-
šanas un interesi kultūrā. 
        Konkurss norisinājās divās kārtās. Pirmajā kārtā, kas notika Valmie-
rā, komandām bija jāaizstāv jau iepriekš sagatavotās 3 vērtības (tapušas 
laika posmā no 1991. līdz 2013. gadam), ko vēlētos iekļaut Kultūras ka-
nonā. Mūsu skolas komandas izvirzītās vērtības bija Satori.lv, Staro Rīga 
un Ģertrūdes ielas teātris. Pēc labā snieguma pirmajā kārtā komanda 
guva iespēju startēt finālā un sacensties ar 11 citām labākajām Latvijas 
skolu komandām.  
          Fināls norisinājās 7. februārī LKA Zirgu Pastā. To atklāja LR kultūras 
ministre Dace Melbārde ar uzrunu, kuras noslēgumā pasniedza balvu 
Ogres Valsts ģimnāzijas komandai par veiksmīgāko „mājas darba” izpildi, 
proti, Latvijas Kultūras kanona Facebook lapas popularizēšanu. Drīz pēc 
tam tika arī iedots fināla uzdevums – komandām jāuzstājas ar prezentā-
cijām, kurās piedāvātas 3 Latvijas kultūras vērtības, ko ieteiktu apskatīt, 
sadzirdēt, sajust un pieredzēt ārzemju tūristam 2014. gadā. Prezentāci-
jām bija jāiekļaujas 10 minūtēs, pēc kurām jāatbild uz žūrijas jautāju-
miem, kas nebūt nebija tie vieglākie. Žūrijas sastāvā bija 11 Latvijas kul-
tūrā zināmas personības, kā deputāts Ilmārs Latkovskis, „Ir” žurnālists 
Pauls Raudseps, kā arī ministriju pārstāvji, LKA un LU profesori u.c.  
            Ar savu prezentāciju uzstājāmies pēdējie un kā vērtības piedāvā-
jām ĢIT, Vecrīgu „Staro Rīga” ietvaros un literāro darbu lasījumus – 

„Dzejas dienas” un „Prozas lasījumus”. Neskatoties uz uztraukumu un trīcošām kājām, stāvot iepriekšminētās žūrijas 
priekšā, savas vērtības pasniedzām droši un pārliecinoši. Bijām vienīgā komanda, kas starp vērtībām iekļāvusi literatū-
ru, tāpēc arī ar šo tēmu saistīti bija žūrijas uzdotie jautājumi. Tā kā Latvijas jaunāko laiku literatūra nevienam no mums 
nav sveša tēma, spējām visai veiksmīgi izteikt viedokļus un tādējādi, atspoguļojot savu interesi un zināšanas par tēmu, 
atstāt iespaidu uz žūriju. Iespējams, tieši mūsu degsme un manāmā ieinteresētība bija veiksmes atslēga konkursā, kas 
atnesa mums pašiem necerētos panākumus. 

      Konkursā ieguvām 1. vietu, ko ar vienādu punktu skaitu dalījām ar Tukuma Raiņa ģimnāzijas komandu; mājās 
varējām atgriezties ar neviltotu gandarījumu par paveikto. Ilmārs Latkovskis savā mājaslapā pēc konkursa rakstījis, ka 
„jauniešu panākumi bez 
šaubām ir viņu vecāku 
un skolotāju darba rezul-
tāts”.  Īpašu pateicību 
vēlamies izteikt skolotā-
jai Vinetai Oboznajai, kas 
mūs sagatavoja, atbalstī-
ja, un iedvesmoja visa 
konkursa garumā.  

Anna Laganovska 
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KARJERAS DIENA 

14. februārī norisinājās karjeras diena, kur vidus-
skolēni apmeklēja divas lekcija, No rīta, jau pirmās 
stundas laikā, norisinājās Informācijas Sistēmu Me-
nedžmenta Augstskolas prezentācija, kurā stāstīja 
par studijas iespējam un apmaiņas programmām ār-
valstīs, lielu interesi mūsu skolēnu vidū šī skola neiz-
raisīja. 

Pēc tam varēja doties uz izvēlēto lekciju, bija ie-
spēja tikties ar  rakstnieku  Ēriku Hānbergu un izdev-
niecības Jumava dibinātāju Juri Visocki vai  pettera-
peiti Kristīni Zariņu, vai  Ogres slimnīcas vadītāju Dai-
ni Širovu. Katra no šīm lekcijām izraisīja interesi sko-
lēnu vidū, kā arī sniedza atbildes uz nezināmiem jau-
tājumiem. Piemēram, lekcijā pie petterapeites lielu 
interesi izraisīja viņas sunīte, kura arī palīdz darbā. 
Iespējams šādas karjeras dienas būtu jārīko biežāk, 
lai skolēns iepazītu kādu profesiju no pavisam citas 
puses, kā arī labāk saprastu to, ka nekas nenāk bez smaga 
darba. 

7. klašu skolēni šajā dienā apmeklēja Ogres Vēstures un 
mākslas muzeju, viņiem bija iespēja aplūkot ne tikai pastāvī-
go ekspozīciju, bet ielūkoties muzeja fondos, ko parasti ap-
meklētājiem nerāda. 

8. klašu skolēni iepazinās ar Zemessardzes bataljona  ik-
dienu un noskaidroja, kādus uzdevumus veic inženiertehnis-
kās daļas karavīri. Prezentācijā redzējām, kā tiek spridzinātas 
dažādas ēkas, cik grūti ir treniņi un mācības, bija iespēja no-
vērtēt, cik sver tērps, kādā ģērbjas sapieri, dodoties neitrali-
zēt spridzekli. Katram bija iespēja iekāpt dažādās mašīnās. 
Noslēguma skolēni tika izvizināti visurgājējā. 

9. klašu skolēni klausījās lektora Rinalda Rudzīša stāstītajā. 
Varētu likties, ka šī pusotru stundu garā lekcija bija garlaicīga, 
bet, es domāju, pārējie man arī piekristu, ka tā nebūt nebija. 
Rinalds, kurš ir speciālists jaunatnes un mūžizglītības jautāju-
mos, mācēja interesanti un mums saprotamā veidā pastāstīt 
pats par savu un citām profesijām, par jauniešu aktivitāšu no-
zīmīgumu un vēl daudz ko citu. Lekciju atraktīvāku un aizrau-
jošāku padarīja tematam atbilstošas aktivitātes – spēles un 
radošais uzdevums. Šajā uzdevumā skolēniem bija jāsadalās 
grupās un uz lapas jāuzzīmē plāns, kādam, pēc mūsu domām, 
būtu jāizskatās Ogres bērnu un jauniešu centram, bet pēc tam 
darbi bija jāprezentē. Kopumā lekcija bija diezgan interesanta, 
katrs varēja izteikt savas domas un labi pavadīt laiku.  



       Šogad projektu nedēļa norisinājās no 10. līdz 14. februārim. Šī nedēļa ļoti nozīmīga  bija  vidusskolēniem, jo 

10. klases skolēni pirmo reizi prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus, tā viņiem bija satraukuma pilna nedēļa. 

Neaizmirsīsim, ka 11. klases audzēkņi savus zinātniski pētnieciskos darbus pirmo reizi prezentēja aulā, taču, neskatoties 

uz lielo satraukumu un bailēm, runāt auditorijas priekšā viņiem labi sanāca, un katra skolēnu prezentācija bija citādāka, 

tā kā bija iespēja iegūt jaunas zināšanas. Vēlreiz apsveiksim 11.c klases skolēnu Ernestu Šīmani, kura darbs tika izvirzīts 

uz novadu un pēc tam arī uz  reģionālo ZPD konkursu, kas norisināsies Siguldā. Lai Tev veicas! 

Arī  7. un 8. klašu skolēni prezentēja savus darbus, tāpat kā 10. klašu skolēniem prezentācijas notika metodiskajās 

komisijās.  

Ko darīja 9. un 12. klases audzēkņi projektu nedēļā? 

Šie skolēni cītīgi gatavojās žetonu vakaram un eksāmeniem. Mēs tikai varam novēlēt veiksmi un visu to labāko, lai 

viss izdodas! 

MŪSDIENA 4 

PROJEKTU NEDĒĻA 
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SKOLAS  DZIMŠANAS DIENA 

      Jau par tradīciju kļuvis, ka marta sākumā visi kopā svi-

nam savas skolas dzimšanas dienu. 2014. gada 3. martā kla-

ses stundā skolēni veidoja kolāžu – dāvanu skolai  

22. Dzimšanas dienā. 



SKOLAS DZIMŠANAS DIENA 
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SKOLAS BALLE “LIELAIS GETSBIJS” 

MŪSDIENA 7 

         Šogad 17. janvāris pārņēma skolu ar balli! 

Ierasto skolu, kur vienmēr visi raud par mājasdar-

biem un priecājas par kārtējām izmaiņām. Kur 

vienmēr tiek satikti vecie, labie draugi un mīlētie 

skolotāji! Skolu pārņēma 20’s Amerikas gadu 

šarms. Vakars ar lampiņām griestos. Romantika 

un dzīvā mūzika. Skolas aulu pārņēma jaunieši, 

kas truli nelēkāja pie mūzikas, bet pāros dejoja un izskatījās laimīgi. 

Spēlēja pokeru, fotografējās.  

         Meitenes 

augstpapēžu kur-

pēs, dārgās kleitās, 

spīguļi vien mir-

dzēja. Puiši uzval-

kos pavadīja mei-

tenes un lēnām 

harizmātiski saru-

nājās. Ikviens ju-

tās, kā maza daļiņa 

no šī vakara..  

          Amerikas 

20’s elpa pārņēma 

skolu un šķiet, ka 

vēl ilgi to nakti va-

rēs sajust mācību 

telpās.. 

Lielu paldies sa-

kām mūsu mīļajai 

pašpārvaldei, kura 

bija slapju mugura 

centusies, lai tas 

vakars būtu izde-

vies! Un jāatzīst, 

ka viņiem arī izde-

vās! Paldies!  

Olīvija Kairova 
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SPORTS 

Redakcija: Daira Deičmane, Anna Laganovska, 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. 

2014. gada 12. februārī mūsu skolas 8. 10. un 11. kla-

ses piedalījās konkursā par Ogres vēsturi, konkursu jau 

vairākus gadus organizē Vēstures muzejs. 

Pamatskolas grupā varēja iegūt 49 punktus, no 8. kla-

sēm vislabāk veicās  

8. c klasei (41 punkts), 

8. b klase (37 punkti) 

8. a klase (33 punkti) 

Rezultāti vidusskolas (10., 11. klašu) grupā: 

(Maksimālais punktu skaits 42) 

11. b klase - 1. vieta 

11. d klase - 2. vieta 

11. c klase  - 3. vieta 

10. d klase (31 punkts) 

10. b klase (31 punkts) 

10. a klase (28 punkti) 

10. c klase (27 punkti) 

 

Pirmo trīs vietu ieguvējus paziņoja 20. februārī pasāku-

mā "Ogrei - 86". 

Klase, kura katrā klašu grupā savākusi lielāko punktu 

skaitu, balvā ieguva Ogres novada domes dāvanu karti 

150 EUR vērtībā vienas dienas ekskursijas autobusa ap-

maksai. Pārsteiguma balvas saņēma arī 2. un 3. vietas 

ieguvēji. 

 Pasākuma ietvaros notika "Gada ogrēnietis" nomināci-

ju pasniegšana, kā ar konkursa "Vai Ogre gatava?" uzvarē-

tāju sveikšana. Skolēnu konkursa balvu saņēmēju klašu 

pārstāvjiem bija iespēja vērot arī tikšanos ar Apgāda 

Zvaigzne ABC valdes priekšsēdētāju Viju Kilboku, sarunu 

"Personība Ogrē" vadīja aktieris Andris Bulis, muzicēja 

vijolnieks Raimonds Ozols, kā arī viesojās TV raidījuma 

"Dzīvīte" veidotāji. 

    Ogres Valsts ģimnāzijas meitenes Latvijas Jaunatnes 

Frisbija čempionātā, kurš notika 1. februārī Ventspilī, izcī-

nija sudraba godalgas, zaudējot finālā Ventspils 

4. vidusskolas meiteņu komandai, lai gan šoreiz kausu 

neieguva, meitenes bija labā noskaņojumā. 

      Frisbija trakums turpinājās ar sacensībām – Ogres 

skolu kauss frisbijā, kurš notika 7. februārī Ogrē. Šajās 

sacensībās piedalījās gan meiteņu, gan zēnu 

komandas.  Rezultātā  abas komandas izcīnīja 

1. vietu un iespēju startēt Latvijas skolēnu spar-

takiādē frisbijā. Meitenes uzvarēja Ogres 

1. vidusskolu, zēnu komanda bija labāka par Og-

res 1. vidusskolas un Ogres VT komandām. 

21.02.2014. notika Latvijas Skolēnu spartakiāde, 

kurā piedalījās mūsu skolas komandas. Meite-

nes, izcīnot visas uzvaras, ieguva zelta medaļas, 

pieveicot finālā Ventspils 4. vidusskolu, kurai 

mēs nedevām pat iespēju uzvarēt šajā turnīrā, jo šoreiz  tika nokomplektēta fiziski ļoti  

spēcīga komanda. Zēnu komandai bija iespēja cīnīties par trešo vietu, bet pārpratumu 

dēļ ieguvām godpilno 8. vietu. Paldies puišiem par dalību sacensībās! 

KONKURSS “VAI OGRE GATAVA?” 


