
Ienāc izglītības gaismā
Informatīva sapulce par uzņemšanu Ogres Valsts ģimnāzijas 7.klasē
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Darba kārtība

▪ Priekšrocībām, izvēloties uzsākt mācības Ogres Valsts 
ģimnāzijā

▪ Ogres Valsts ģimnāzijas piedāvājumu pamatskolas posmam 7.-
9. klase

▪ Uzņemšanas kārtību un iestājpārbaudījumu norisi OVĢ

▪ Ārpusstundu piedāvājumu

▪ Skolas nākotnes ieceres

▪ Atbildes uz jūsu jautājumiem
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Ogres Valsts ģimnāzija

Augsti profesionāls vairāk nekā 50 skolotāju sastāvs

Valsts ģimnazijas statuss jau 10 gadus - mērķtiecīgas skolotāju ieguldījuma un skolēnu 
sasniegumu sintēzes rezultāts, kas pierādīts CE par 10% augstākos rādītājos  nekā vidēji 
valstī

Mūsdienīgs risinājums, vīrzīts uz izglītības kvalitāti, paralēli mācībām atbalstot skolēnu 
izcilību arī ārpus stundām

Ģimnāzists - izcilība, mērķtiecība un cilvēcība
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Mēs piedāvājam
KVALITĀTI

DAUDZVEIDĪBU

STARPTAUTISKU 

PIEREDZI

IZCILĪBU

SPĒCĪGAS 
TRADĪCIJAS

MŪSDIENĪGU
PROCESU



VPD rezultātu salīdzinājums 
2019./2020.m.g
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OVĢ rezultātu % 
salīdzinājums 
2019./2020.mg
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69.99%

35.3%
52.79%

+10.42%

+13.46%

+17.9%

Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda

Valsts



Attālinātā mācību procesa organizēšana
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Kvalitatīvs 
mācību 
process

Gmail konts 
skolēniem/

skolotājiem
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platforma 
Google 

Classroom

Tiešsaistes 
stundu 
grafiks

Vismaz 50% 
stundu 

tiešsaistēElastīgs 
individuālo 

konsultāciju 
piedāvājums 

gan 
tiešsaistē, 

gan klātienē.

Individuāla 
atbalsta 

sniegšana 
skolēniem ar 
mācīšanās 
grūtībām

Skolotāju un 
skolēnu 

sadarbība, 
gatavojoties 
olimpiādēm 

un 
konkursiem

Skolēnu 
spējām 

pielāgots 
pašvadītas 
mācīšanās 

process

Skolēnu spējām pielāgots 
pašvadītas mācīšanās 

process
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Ģimnāzija 7.-9.klašu posmā piedāvā izglītības 
programmu ar 2 īstenošanas plāniem
https://ovg.lv/izglitibas-programmas/

Vispārizglītojošais
virziens 

Plāns A

Visi priekšmeti tiek mācīti 
vienlīdzīgi

Matemātikas un dabas 
zinību virziens

Plāns B

Matemātika
Fizika 
Ķīmija

Jaunais: teātra māksla, inženierzinātnes

Otrās svešvalodas izvēle: vācu, franču, krievu

https://ovg.lv/izglitibas-programmas/
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Mēs sagaidām

Dabas zinību virzienā

• Vērtējumi matemātikā, 
latviešu valodā, angļu valodā 
un dabaszinībās nav zemāki 
par sešām ballēm vai
iestājpārbaudījumā iegūti 
vismaz 60% no maksimālā 
punktu skaita.

Vispārizglītojošā virzienā

• Vērtējumi matemātikā, 
latviešu valodā, angļu valodā 
un dabaszinības – ir vienādi 
vai augstāki par piecām 
ballēm vai
iestājpārbaudījumā iegūti 
vismaz 50% no maksimālā 
punktu skaita. 



10

Uzņemšanas kārtība 7.klasēs 

Pieteikšanās 
jaunumu 

saņemšanai par 
uzņemšanas 
aktualitātēm 

Ogres Valsts 
ģimnāzijā

https://ej.uz/OVG_
uznemsana2021

Informācija par 
iestājpārbaudījuma 

rezultātiem, 
uzņemšanas 

apstiprinājums (arī, ja 
nav kārtots 

iestājpārbaudījums)

Iestājpārbaudījums 
klātienē 

plkst.9.00

(pēc 
nepieciešamības)

Sākot 
no 

1.aprīļa
16.jūnijs

Iesnieguma oriģināla 
un izglītības 

dokumentu kopiju 
iesniegšana skolas 

kancelejā un 
individuāla saruna ar 

direktori

1.-4. 
jūnijs

https://ej.uz/OVG_uznemsana2021


Iesniegšanai nepieciešamie dokumenti:
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- 6.klases liecības kopija
- Iesniegums par uzņemšanu OVĢ (piejams OVĢ 

mājaslapā no 1.maija)
- Vecāku un skolēnu personu apliecinošs dokuments  

(dzimšanas apliecība, pase vai ID)
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Iestājpārbaudījumā uz 7.klasi varēsi 
pārbaudīt

Savas spējas 
matemātikā

Erudīciju 
dabas 
zinībās 

Kompetenci 
valodās 
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Iestājpārbaudījumu norise, skolēniem ar 
nepietiekamu vērtējumu kādā no pamatpriekšmetiem

1.-4. jūnijs ierašanās skolā ar iestāšanās dokumentiem

7./14.jūnijs iestājpārbaudījumi klātienē (pēc nepieciešamības)

Testa ilgums 40 minūtes

Rezultātu paziņošana norādītajā e-pastā 16.06.



Klašu formēšanas kārtība

Sekmju 
atbilstība 

programmai

Otrās 
svešvalodas 

izvēle

Objektīvi 
iemesli
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Citas OVĢ priekšrocības
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Atbalsta personāls

▪ Psihologs

▪ Sociālais pedagogs

▪ Direktores vietniece 
audzināšanas jautājumos
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Atbalsta programmas

Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai

Pusaudžu motivācijas 
programma

Karjeras izglītība
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Aicinām sevi turpināt attīstīt
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Jaunsargos

Rokdarbu 
pulciņos

Korī vai 
ansamblī, 

solodziedāšanā

Jauno 
ģeogrāfu 

klubā

Deju 
kolektīvos

Teātrī vai 
skatuves 

runā



Turpinām paplašināt piedāvājumu
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▪ Darbs ar 3D printeri

▪ Programmēšana

▪ Tehnoloģiju dizains

▪ Loģikas trenēšana

▪ Debašu klubs latviešu un 
angļu valodā
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Mūsu lepnums - skolas tradīcijas 

▪ Klašu dalība “Patriotiskajā pārgājienā” un “Lāpu gājienā”

▪ Patriotisko dziesmu konkurss

▪ Valsts svētkiem veltītie koncerti skolēniem un vecākiem

▪ “Labinieku ekskursija” 50 labākajiem skolēniem

▪ Olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie direktores

▪ Karjeras dienas

▪ Aktīva “Skolas soma” piedāvāto pasākumu apmeklēšana



No jaunā mācību gada arī…

▪ Mācību darbs pēc modulārā 
principa

▪ Datorium (ar pašvaldības 
līdzfinansējumu*)

▪ Jaunsardzes aktivitātes 
pamatskolā un vidusskolā –
iespēja mācīties Valsts 
aizsardzības mācību

▪ OVĢ ”Gudrs un vēl gudrāks” un 
citi erudīcijas pasākumi

▪ Ārpustelpu/skolas mācību 
process - jauno kompetenču 
attīstīšanai

▪ CLIL
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CLIL- Content Language Learning 

Mācību priekšmeti, kuros tiks īstenota CLIL
metode:

• Sociālās zinības
• Datorika
• Ģeogrāfija
• Dizains un tehnoloģijas u.c.

CLIL pieeja koncentrējas ne tikai uz valodu
prasmēm un mācību priekšmetu lokālu
pasniegšanu, tā var veicināt arī universālu
prasmju pilnveidošanu: sadarbību,
radošumu, pilsoniskumu, kritisku
domāšanu, kā arī citas. Tās ir eksistenciāli
nozīmīgas prasmes 21. gadsimta skolēniem
– pasaules pilsoņiem.
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Jaunā ģimnāzijas ēka - nākotnes skola 
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Vispārīgi jautājumi



Kāpēc OVĢ?
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❖ Pirms diviem gadiem, kad pabeidzu Ogres sākumskolu, biju apjukusi par to, kur tālāk došos mācīties.
Tomēr es pēc kārtīgas apdomāšanās izvēlējos Ogres Valsts ģimnāziju, kas, manuprāt, bija vislabākā izvēle,
lai varētu piepildīt savus nākotnes sapņus - iekļūt prestižā un labā augstskolā. /Alise Miežāne 8.b/

❖ Es ieteiktu mācīties Ogres Valsts ģimnāzijā plašo izglītības programmu un gudro, atsaucīgo skolotāju dēļ.
Ja stundā ko nesaprati, skolotājs individuāli tev veltīs laiku tā izskaidrošanai. / Raitis Cinītis 8.c/

❖ OVĢ atšķiras ar to, ka mācīties šeit ir jēga, jo zināsi, ka mācoties iegūsi augstākas zināšanas. Skolotāji ir

atsaucīgi un saprotoši, arī klasesbiedri ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Šogad atnākot uz šo skolu, jutos gaidīta.

Prieks, ka cilvēki šeit smaida! Es iesaku mācīties OVĢ, jo šeit tu iegūsi visu: zināšanas, atbalstu, atsaucību,

jaunus draugus. /Kate Volkova, 8.c/

❖ OVĢ mācos tikai otro gadu, taču esmu ieguvusi jaunu pieredzi, daudz jaunas informācijas. Man patīk te

mācīties, jo skolotāji ir jauki un atsaucīgi, vienlaicīgi stingri un prasīgi. Šeit es spēju viegli un ātri apgūt

mācību vielu, jo skolotāji profesionāli to izskaidro un motivē, iedrošina, uzmundrina. Ļoti novērtēju

skolotāju piedāvātos papilduzdevumus, projektus, idejas, kurus pildot, uzzinu daudz interesanta un

aizrautīga / Robina Kivkucāne, 8.c/



Ieteikumi vecākiem veiksmīgai sadarbībai

▪ Veidojiet pozitīvu attieksmi un atbildību pret mācīšanos un 
skolu

▪ Iedrošiniet un atbalstiet jaunu zināšanu apguvē

▪ Esiet klātesoši, motivējoši

▪ Māciet, kā sabalansēt skolas un brīvo laiku, kā rast laiku 
hobijiem, draugiem un veselīgam dzīvesveidam

▪ Palīdziet saprast, kā pārvarēt grūtības, trauksmi, neizdošanos

▪ Apmeklējiet vecākiem skolas organizētos pasākumus
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Jautājumi

65035690

inna.zenkevica@ovgimnazija.com


