
Mēs bieži esam dzirdējuši spriedumus par to, kas ir 

Latvijas bagātība? Kā atbilde seko – mums nav ne derīgo 

izrakteņu, ne pasaules līmeņa uzņēmumu, mūsu bagātī-

ba ir cilvēki un viņu intelekts. 

Mēs Ogres Valsts ģimnāzijā tam varam atrast aplie-

cinājumu. Ik gadu olimpiādēs un konkursos mūsu jaunie-

ši uzrāda fantastiskus sasniegumus. Arī šis mācību gads ir 

bijis bagāts.  

Iegūtas godalgotas vietas Valsts mācību priekšme-

tu olimpiādēs un interešu izglītības pulciņu skatēs. Tam 

pamatā rūpīgs skolotāju un skolēnu kopdarbs. Mums kā 

Valsts ģimnāzijai ir priekšrocības piedāvāt jauniešiem tik 

individuālās stundas, cik viņi vēlas un tādos mācību 

priekšmetos, ko viņi uzskata par nepieciešamu padziļinā-

ti apgūt. Tādejādi viņiem ir iespēja kvalitatīvi sagatavo-

ties savai nākotnes izaugsmei, attīstot prasmes, iemaņas 

sava talanta kopšanai. 

Ik gadu es aicinu pie sevis valsts mēroga uzvarētā-

jus ar savām mammām un tētiem. Tā ir silta un mīļa sav-

starpējas pateicības pēcpusdiena, kur gūstam spēku un 

gandarījumu turpmākajiem darbiem. Arī šogad mēs tiksi-

mies, lai lepotos ar saviem jauniešiem un teiktu paldies 

viņu vecākiem. 

Šogad pirmo reizi rīkojām atskaites koncertu vecā-

ku kopsapulcē. Paldies mammām un tētiem par izrādīto 

interesi un milzum liela pateicība par atbalstu. Ar prieka 

asarām acīs mammas, vecmāmiņas, tēti un vectētiņi vē-

roja savu lolojumu teātra spēli, dejas soli, dziesmas ska-

nīgumu un runas raitumu, lai, pēc koncerta samīļojot,  

teiktu – tu man esi vislabākais. Tie ir pasakainākie vārdi, 

kas iedvesmo ikvienu. 

Šī avīze par mūsu sasniegumiem, par mūsu sadar-

bību, par mūsu paldies. 

UZŅEMŠANA  

Uzņemam skolēnus visās 7.— 12. klasēs. 

Uzņemšanas noteikumi www.ovg.lv. 

Aicinām iesniegt dokumentus: 

7. klasē no 2014. gada 2. jūnija, 

10. klasē no 2014. gada 16. jūnija. 

Līdzi jāņem: 

 izglītības dokumenti,  

 personu apliecinoši dokumenti, 

 2 fotogrāfijas (2 x 3 cm). 

 

Savu apmeklējumu lūdzam pieteikt pa tālruni 

65044522.   

Iestājeksāmens (Iestājeksāmena prasības 2. lpp.)  

uz 2014./2015. mācību gada mūzikas novirziena  

10. klasi 16. jūnijā plkst. 11:00. 

Konsultācijas pirms iestājeksāmena šī gada maijā un 

jūnijā: 

 vokālā māksla -  

ped. Artūrs Mangulis, tālr. 29129303, 

 klavierspēle, mūzikas teorija –  

ped. Agneta Krilova, tālr. 29391361. 
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MŪSDIENA 2 

MĀKSLAS UN MŪZIKAS KLASE  

     Trīs mācību gadu laikā līdzās vispārējiem vidējās izglītības mācību 
priekšmetiem mūzikas novirziena audzēkņiem ir iespēja padziļināti apgūt 
mūziku - vokālo mākslu (akadēmisko vai džeza/pop), ģitāras un sitamin-
strumentu spēli, klavierspēli, kompozīciju, mūzikas teorētiskos priekšme-
tus, nošu rakstību datorā, muzikālā teātra, deju un skatuves kustību, ho-
reogrāfijas pamatus un ieskatu mūzikas psiholoģijā un mūzikas terapijā. 
Visu trīs mūzikas novirziena klašu audzēkņi apvienojas vokāli instrumen-
tālajā ansamblī, ar kuru veido dažādus muzikālos uzvedumus, uzstājas 

gan OVĢ pasākumos, gan iesaistās arī citos Og-
res kultūras un mūzikas dzīves notikumos, kā arī 
piedalās vietējos vai valsts mēroga konkursos. 
Labākajiem ir iespēja darboties arī Ogres muzi-
kālajā teātrī.  

Ogres Valsts ģimnāzijas mūzikas novirzienā 

apvienojušies mūzikā un skatuves mākslā piere-

dzējuši, savā nozarē panākumus un atzinību 

guvuši talantīgi pedagogi. 

Vokālā māksla – Artūrs Mangulis 

Ģitāras spēle – Valdis Koroševskis 

Sitaminstrumentu spēle – Modris Krūmiņš 

Klavierspēle – Agneta Krilova 

Mūzikas teorētiskie priekšmeti, kompozīcija, nošu 

rakstības datorprogramma, mūzikas psiholoģijas un 

mūzikas terapijas pamati – Agneta Krilova 

Muzikālā teātra, deju un skatuves kustību, horeo-

grāfijas pamati – Linda Mangule 

Vokāli instrumentālais ansamblis – Artūrs Mangulis 

Pēc trīs gadu mūzikas novirziena programmas apgū-

šanas audzēkņi iegūst vispārējo vidējo izglītību ar padzi-

ļinātu izglītību mūzikā.  

Ļoti gaidīsim jaunos talantus – gan mūzikas skolu 

absolventus, gan ikvienu, kurš sevī apjautis nopietnu 

vēlmi darboties mūzikas pasaulē  

 
Iestājeksāmena prasības mākslas un mūzikas klasē:  

1. Vokālā sagatavotība un skatuves kultūra: 

 dziedāt vienu dziesma a cappella vai ar pavadī-

jumu, vai ar fonogrammu; 

 deklamēt dzeju vai prozu. 

2. Klavierspēle: spēlēt vienu skaņdarbu vai improvi-

zāciju. 

3. Mūzikas teorija: vispārējās muzikalitātes, muzikā-

lās dzirdes un teorētisko zināšanu un prasmju 

pārbaude (notis, tonalitātes, intervāli, akordi, 

ritms u.c.) 



MŪSDIENA 3 

HUMANITĀRĀ KLASE  

Sveiks, devītklasniek! 
Tu esi ambiciozs, izvēlīgs un tiecies pēc labākā? Es, kā divpadsmitās klases skolnieks, vēlos teikt, ka šīs sajūtas man 

nav svešas. Atceros sevi pirms trīs gadiem, apmaldījušos savās domās, neziņā par to, kuru mācību programmu izvēlē-
ties - humanitāro, vispārizglītojošo vai dabas. Šobrīd varu droši teikt, pievienojies humanitārajiem, būsi tikai ieguvējs, 
jo šī virziena uzdevums ir nodrošināt iespēju paplašināti un padziļināti apgūt sociālo zinību mācību priekšmetus un va-
lodas, pilnveidot prasmi orientēties mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomis-kajās attiecībās,  padziļināti izprast latviešu 
tautas un citu tautu kultūru Eiropas un pasaules kultūras kontekstā, veicināt konkurētspēju humanitārajās un sociāla-
jās studijās.  

Arī ķīmijas, fizikas, bioloģijas zināšanas apgūstam, tikai gan nedaudz saīsinātā kursā, tik, cik dzīvē tas varētu būt no-
derīgi. Tomēr vislabāk mēs pārzinām valodas, veikli lavierējam kultūras, literatūras, mākslas, mūzikas un filozofijas la-
birintos.  Par to vien jau liecina mūsu šī gada sasniegumi – četras godalgotas vietas valsts ( franču, krievu, filozofijas ) 
olimpiādēs. 

Vienīgie tuvākajos novados varam lepoties ar iespēju apgūt franču valodu. „Bonjour, le professeur,” tieši šādi skolas 
gaiteņos sveicinām smaidīgo franču valodas skolotāju un pavisam drīz būsim pilnā gatavībā doties Parīzes virzienā.  
Labas angļu, franču, vācu, krievu valodas zināšanas ir arī iemesls skolas sadraudzībai ar austrumu zemes jauniešiem, 
kas ciemojās gan pie mums, gan, pieredzē daloties, apciemojām arī viņus. Ja čakli mācīsies, arī Tev būs iespēja piedalī-
ties starptautiskos projektos. 

Tev, topošo ģimnāzist, iesaku, nestāvi malā, izmanto visas iespējas, kuras Tev skolā tiek piedāvātas, piedalies kon-
kursos un mācību pasākumos, jo arī tā Tu paplašināsi savu zināšanu pasauli! Mūsu  skolotāji ir  atsaucīgi, enerģiski un 
aktīvi, viņi nekad neatteiks Tev palīdzēt. 

Septembra Radošajā nedēļā raksti dzeju, miniatūru vai veido kādu māksliniecisku kolāžu vai instalāciju! 
Piedalies Valsts ģimnāziju pasākumos! Četru gadu laikā jau izveidojusies abpusēja sadraudzība ar Dobeles Valsts 

ģimnāziju, Bauskas Valsts ģimnāziju, Talsu Valsts 
ģimnāziju, Cēsu Valsts ģimnāziju, Valmieras 
Valsts ģimnāziju. 
       Centies  iekļūt skolas  komandā,  lai piedalītos  
pasākumā “ Jaunais Kultūras kanons” .  Šogad 
ieguvām pirmo vietu, ceru, ka nojaut, ka Tev būs 
jāturpina spodrināt mūsu skolas godu! 
Neatsakies arī no franču valodas skolotājas pie-
dāvājuma piedalīties  Frankofonijas dienās! Varē-
si pārliecināties ne tikai par  apgūtajām valodas 
zināšanām, bet arī  popularizēt savus radošos 
talantus.  
       Redzi, šeit, Humanitārā virziena programmā,  
iespēju ir tik daudz, proti tikai tās izmantot Tev 

atvēlētajā dzīves mirklī! 
    Laikam un vietai ir nozīme! 
Necenties skolu aizvietot ar 
hobijiem un citām aktivitātēm, 
mācies plānot un pat šajā stei-
dzīgajā laikmetā visu paspēsi! 
Nekavē ieskaites, nemeklē 
attaisnojumus savam slinku-
mam, jo Tavu darbu citam 
neaizstāt. Šeit, Ogres Valsts 
ģimnāzijā, nākam, lai no kļū-
dām mācītos, taču, atceries, 
Tev tiek dotas divas nedēļas 
laika, lai necilākie vērtējumi  
kļūtu par pagātni! 
   Vēlos Tevi iedrošināt, jo 
iespēju ir vairāk, kā liekas, un 
tajās viegli var apmaldīties, 
tāpēc uzrunāju Tevi, topošo 
ģimnāzist! Lai Tev veicas! 

Tavs labvēlis,  
divpadsmitklasnieks 



Lai arī mēs apgūstam dabaszinātņu programmu, mūs interesē arī humanitārie priekšmeti, tāpēc piedalāmies literāro 

darbu un jaunrades darbu konkursos, 

Paula jau vairākus gadus ar panākumiem piedalījusies R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā, J. Jaunsudrabiņa 135. 

dzimšanas dienai veltītā literāro darbu konkursā un jaunrades darbu konkursā „Tev mūžam dzīvot, Latvija”, kas veltīts V. 

Plūdoņa 140. dzimšanas dienai. Paula atzīst: „Daudzi uzskata, ka mācoties dabaszinātņu programmā, tiek apgūti tikai 

eksaktie priekšmeti un humanitārajiem netiek pievērsta īpaša uzmanība, patiesībā arī man tā agrāk likās, taču šī prog-

ramma piedāvā daudz iespējas, ne tikai dabaszinātņu priekšmetos”. 

Mēs ne tikai mācāmies, bet arī sportojam un izklaidējamies. Esam piedalījušies dažādos sporta pasākumos, piemē-

ram, skolas volejbola turnīrā un sporta dienā. Kā vienu no visinteresantākajiem pasākumiem var minēt skolas popielu, 

kurā šogad mēs, dabaszinātņu klase, ieguvām 2. vietu. Mūs interesē arī mūzika, esam apmeklējuši koncertlekcijas, kurās 

varam dzirdēt daudz populāros mūziķus, piemēram Simfonette Rīga, Skyforger un daudzus citus.  

        Esam piedalījušies arī ZZ čempionātā.  

Interesanta  bija labdarības akcija bērnudārzā ”Ābelīte”, kur 

mūsu klase ar mazajiem bērniem devās dažādās rotaļās un 

labi pavadīja laiku.  

        Mēs braucam dažādās ekskursijās, piemēram rudenī de-

vāmies baudīt skaistos dabasskatus Līgatnē, bet pavasarī do-

damies un Liepājas Karostas cietumu un Pāvilostu. Kopīgi iz-

klaidējamies arī skolēnu pašpārvaldes rīkotajā ballē, kas nu 

jau norisinās otro gadu un ir lieliska iespēja ar skolasbiedriem 

jauki pavadīt laiku. Par ikgadēju tradīciju kļuvuši arī dārza 

svētki, kas norisinās tepat pie skolas.   

         Ogres Valsts ģimnāzijā (OVĢ) notika profesionālās orien-

tācijas pasākums Ogres novada vidusskolu skolēniem. Uz pa-

sākumu tika aicināti galvenokārt tie audzēkņi, kam patiešām 

interesē ķīmija un kas vēlētos ar šo jomu saistīt savu nākotni. 

Šī bija tikšanās ar profesionālu ievirzi, tāpēc ciemos pie vidus-

skolēniem aicināti I. Pomeres bijušie skolnieki – Vilnis un Uldis 

Peipiņi -, kuri šobrīd studē Rīgas Tehniskajā universitātē treša-

jā kursā. OVĢ 2011.gada absolventi V. un U.Peipiņi stāstīja 

skolēniem par ķīmijas speciālistu sagatavošanu augstskolā, 

pēc kuras beigšanas jaunieši iekļaujas darba tirgū vai pievēr-

šas zinātniskajai pētniecībai. 

U. Peipiņš atklāja, ka šobrīd kopā ar OVĢ 10.d klases skolnie-

ku Niku Freimani izstrādā zinātnisku darbu: "Niks izrādīja interesi par organisko ķīmiju, un sāka darboties universitātes 

zinātniskajā  laboratorijā. Mūsu kopīgi izstrādātā zinātniskā darba tēma ir saistīta ar betulīna ķīmiju. Tiek veikts pētījums 

par dabas vielu (bērza tāss) modifikāciju, lai izpētītu to bioloģiskās īpašības. Par šo pētījumu tiks sagatavota arī zinātnis-

kā publikācija”. 

Pasākuma dalībniekiem vajadzēja ne tikai skatīties un klausīties, bet arī 

pašiem aktīvi darboties. Katras skolas komanda izlozēja profesiju, kas ir sais-

tīta ar ķīmiju, un to bija jāattēlo ar Mēmā šova palīdzību. Skolēniem no citu 

vidusskolu komandām bija jāatpazīst, ārsta, farmaceita, mākslinieka, dārz-

nieka un celtnieka profesijas. Pēc filmas "Profesiju pasaule. Farmācija 

un ķīmija" noskatīšanās topošie ķīmiķi piedalījās viktorīnā, spēlēja azartspēli 

"Moliņš”, kur arī nevarēja iztikt bez zināšanām ķīmijā, kā arī vēlāk ķīmijas 

kabinetā notika pasākuma otrā daļa- dažādu interesantu, sagatavoto ekspe-

rimentu demonstrēšana dalībniekiem. 

MŪSDIENA 4 

MATEMĀTIKAS UN TEHNOLOĢIJU KLASE  



5 MŪSDIENA 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ KLASE  

Vai Tu esi izlēmis, kur mācīsies pēc vidusskolas beigšanas? Ja skaidri zini, kurā augstskolā mācīsies, vari droši pie-
vienoties šai mācību programmai. Iespējas ir ļoti vispusīgas un 
plašas. Bet vēl labāk šo programmu izvēlēties tiem, kas vēl nav 
izlēmuši, ko vēlas darīt un  ko mācīties. Mācoties šajā programmā, 
pietiekami labā līmenī apgūsi gan matemātiku, gan svešvalodas - 
obligāto angļu valodu un vācu, krievu vai franču valodu pēc savas 
izvēles. Vēl viens īpašs labums ir tas, ka 12. klasē varēsi kārtot 
centralizēto eksāmenu arī ķīmijā, fizikā un bioloģijā, ja gadījumā 
Tava nākotnes profesija būs saistīta ar virzienu, kur nepieciešams 
vērtējums kādā no šiem priekšmetiem. Mācību gada laikā ir iespē-
ja piedalīties un savas zināšanas pārbaudīt dažādās mācību priekš-
metu olimpiādēs. 

Šīs klases skolēni piedalās arī dažādos konkursos citās valsts 
ģimnāzijās par visdažādākajām tēmām un jautājumiem.   

Ja esi aktīvs un gribi darboties ārpus klases, lieliska iespēja ir 
dalība skolas pašpārvaldē, kur vari paradīt savas organizatora spē-
jas un par režisora talantu.  

Ja tev patīk sports, vari piedalīties dažādos skolas sporta pulci-
ņos vai skolas komandas sastāvā piedalīties novada pasākumos.  

Ja Tev tuva skatuves māksla, vari piedalīties teātra pulciņā, kur 
iespēja iejusties dažādu tēlu veidolā, vai skatuves runas pulciņā, 
kur iespēja klausītājiem likt sadzirdēt dzejā paustās emocijas. 

Bet, ja Tev labāk patīk aktīvāks vaļasprieks, vari pievienoties 
deju kolektīvam "Dzīpari", uzstāties dažādos pasākumos skolā un  
citur novadā,  un kopā ar kolektīvu iegūt tiesības piedalīties Dzies-
mu un deju svētkos. 

Nāc, pievienojies mums un atklāj savas spējas un vēl neatklā-
tos talantus! 

 

 



TRADĪCIJAS GADA RITUMĀ  

MŪSDIENA 6 

Skolas pašpārvalde 

Par skolēnu ārpusstundu aktivitā-

tēm rūpējas skolēnu pašpārvalde. 

Vairāki viņu rīkotie pasākumi ir kļu-

vuši par skolas tradīciju. Pašpārvalde 

organizē gan Skolotāju dienu, gan 

Vēsturisko orientēšanos, gan Ziemas-

svētku vecīšu skrējienu, skolas balli, 

popielu, dārza svētkus un vēl citus 

pasākumus. Visapjomīgākais  un sa-

režģītākais darbs ir punktu apkopoša-

na konkursam "Gada klase".  Katru 

gadu maijā tiek apkopoti klašu iegū-

tie punkti gan mācību darbā, gan 

skolas pasākumos.  Klases, kas iegūst 

visvairāk punktu, saņem balvu. 

 
 
Skolotāju diena 
Oktobra pirmajā svētdienā ir Sko-

lotāju diena, tādēļ piektdiena skolā ir 
īpaša. Vecāko klašu skolēni dodas uz 
sākums kolu, lai vadītu stundas ma-
zajiem, bet pēcpusdienā skolotāji 
tiek iepriecināti ar svētku koncertu. 

 
 
Karjeras dienas "Iespēju kredīts" 
Vairākas reizes mācību gadā orga-

nizētas tikšanās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem, kuri pastāstīja skolē-
niem par savu dzīves pieredzi, kā arī 
apmeklēt un iepazīties ar darbu Og-
res Vēstures un mākslas muzejā un 
Zemessardzes bataljonā. 

 
Žetonu vakars 

12. klasēm vienmēr īpašs noti-

kums ir žetonu vakars, kas lieliski 

parāda klases kopīgo noskaņu un 

ideju bagātību. 

 
Turamies kopā 

Arī devīto klašu skolēniem ir īpašs 

pasākums "Turamies kopā", kur savu 

meistarību, izdomu un talantus de-

monstrē devīto klašu skolēni, tā ap-

liecinot savu vienotību. 

 
Skolas dzimšanas diena 

Skolas dzimšanas diena tiek atzī-

mēta martā, kad klases stundā visi 

kopā veidojam klases kopīgo dāvanu 

skolai - šajā mācību gadā tā bija kolā-

ža. 

 

Dzejas dienas 

Septembris ir literatūras mēnesis, 

tad katram ir iespēja paradīt savu 

dzejnieka vai rakstnieka talantu. Mē-

neša noslēgumā ir īpašs pasākums, 

kurā savus dzejoļus lasa pasi skolēni, 

un klase kopīgi gatavo kompozīciju 

no dažādiem dabas materiāliem. 

 
 

Ziemassvētku klase 

Ziemassvētku laiks ir īpašs, tas ir 

brīnumu gaidīšanas un īpašo noska-

ņu laiks, lai to padarītu vēl jaukāku, 

rotājam klases. 

 
 

Eseju grāmata  

Jau vairākus gadus katram, kas 

vēlas ir iespēja piedalīties skolas di-

rektores konkursā, rakstot eseju . 

Divus pēdējos gadus labākās esejas 

tika apkopotas un izdotas grāmatā. 

 
Skolas Lāčplēsis 
11. novembrī Latvija pieminam 

brīvības cīnītājus. Par godu šim noti-
kumam skolā notiek sporta sacensī-
bas puišiem, lai noskaidrotu skolas 
Lāčplēsi. 
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Draudzīgais rokasspiediens 
Lāčplēša dienā par tradīciju ir kļu-

vis draudzīgais rokas spiediens, kad 
visi sadodamies rokās apkārt savai 
skolai un no rokas rokā ceļo svece, ka 
piemiņa vēsturiskajiem notikumiem.  

 
Ģimnāziju sadarbība 

Tā kā esam Valsts ģimnāzija, mums 
ir iespēja piedalīties dažādos konkur-
sos un pasākumos, ko organizē tieši 
Valsts ģimnāzijas. Arī paši organizē-
jam pasākumus citām ģimnāzijām, 
šogad tas bija futbola zibensturnīrs 
un teātra konkurss. 

 
Sportiskās aktivitātes 

Katru gadu starp pamatskolas un 
vidusskolas klasēm notiek dažādi 
turnīri, kurus organizē sporta skolo-
tāji. 

 

Projektu nedēļa 

Katram skolēnam ir iespēja izvēlē-
ties sev tīkamu tēmu un to izpētīt, 
veidojot projekta darbu. Darbs jāiz-
strādā divos gados, projektu nedēļas 
laikā notiek darbu prezentācijas. 

 
Vēsturiskā orientēšanās 

Novembra vidū  7. - 9. klašu ko-

mandas piedalās konkursā 

"Vēsturiskā orientēšanās", kur klašu 

komandām, izmantojot dažādas no-

rādes, jāatrod norādītais objekts, 

kurā komandai jāveic kāds uzde-

vums. Uzdevumi ir visdažādākie. Tiek 

pārbaudītas gan vēstures un ģeogrā-

fijas  zināšanas, gan veiklība un pat 

aktiermāksla.

 
Sestdienas talka 

Arī mūsu skolēni piedalās Latvijas 

sakopšanas talkā. Vidusskolas klases 

dodas sakopt norādīto teritoriju Og-

res pilsētā, bet  7. - 9. klases rūpējas 

par skolas telpu uzkopšanu. 

 
 

Dārza svētki 
Jau par tradīciju ir kļuvuši dārza 

svētki pie skolas. Maija pēcpusdienā 

pie skolas pulcējas visi, kas vēlas sa-

tikties ar draugiem, parunāt, uzkost 

kaut ko garšīgu, paklausīties mūziku, 

piedalīties dažādās atrakcijās un spē-

lēs. 

 
Popiela 
Pavasara pusē skolas dzīvē ieska-

nas mūzikas ritmi, klases gatavojas 

Popielai, šogad tā bija veltīta pasau-

les mūzikas dažādībai, katra klase 

gatavoja prezentāciju un deju, kas 

raksturotu kādu noteiktu valsti. 

 
Skolas balle 
Laikā, kad krietni iesācies 2. se-

mestris, pašpārvalde aktīvi gatavojas 

skolas ballei, kas ir gaidīts notikums 

skolas dzīvē, jo parasti viss ir rūpīgi 

pārdomāts  un sagatavots. 
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OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJAS MIX TURNĪRS VOLEJBOLĀ 2014. 

     Sākot ar 14. aprīli mūsu skolā tika aizvadītas volejbo-

la sacensības vidusskolas komandām (3 meitenes + 

3 zēni).  Turnīra laikā tika izspēlētas 20 spraigas spēles. 

Sacensībās piedalījās 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 11.b, 11.c, 

12.a, 12.c, 12.d klašu komandas. 

     Apakšgrupās komandas tika sadalītas pēc izlozes re-

zultātiem.  Paldies 12.d klases kolektīvam par izlozes 

veikšanu, par palīdzību turnīra organizēšanā, kā arī Kris-

tam Latišam par tiesneša funkciju veikšanu. 

6. maijā notika fināla sacensības, kurās tika noskaidrots 

godpilnais četrinieks.  

     Par 3. - 4. vietu cīnījās 10.c un 10.d komandas, kur 

10.c izcīnīja 3. vietu, pieveicot 10.d klasi ar rezultātu pa 

setiem 21:17, 21:17. Tātad 4. vietu izcīnīja 10.d klase. 

Par 1.-2. vietu cīnījās 12.c un 12.d  klases komandas, kur 12.d izcīnīja 1. vietu, pieveicot 12.c klasi ar rezultātu pa 

setiem 21:6, 22:20 un 21:12. Tātad 12.c palika 2. vietā. 

4. vieta 10.d klase – Sabīne Kaštaļjana, Sintija Liepiņa, Lana Gurinoviča, Aleksandrs Ničipurovs , Aleksandrs Jerku-

novs, Artūrs Dāgs Baress. 

3. vieta 10.c klase – Elza Kuciņa, Elīna siliņa, Elīna Jakute, Ričards Didriksons, Edijs Kauliņš, Lenards Malvess. 

     2. vieta 12.c klase – 

Renāte Sivaka, Kitija 

Rudzīte, Kristiāna Kār-

kliņa, Eduards Leg-

zdiņš, Artūrs Gaiņuks, 

Ričards Krauze un 

Modris Gundegs. 

     1. vieta 12.d klase 

– Renāte Matule, Egi-

ta Strode, Jana Kova-

ļova, Annija Čiščako-

va, Kārlis Vecziediņš, 

Matīss Mazurenko, 

Edgars Birkenfelds,  

Daniels Kovals.  

     Paldies par pozitī-

vām emocijām, pal-

dies par līdzdalību 

skolas sporta dzīvē! 

Sporta skolotāja  

Daina Sergejeva 


