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1. I N F O R M Ā C I J A P A R
VIDĒJO IZGLĪTĪBU
APSVEICAM!

Savā dzīves ceļā esi nonācis līdz vidējās izglītības pakāpei!
Vidējā izglītība ir izglītības pakāpe, kurā jaunietis
mērķtiecīgi pilnveidojas izvēlētajā vispārējās vai
profesionālās izglītības virzienā.

VI S PĀ R ĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪT ĪBA
Vispārējā vidējā izglītībā jaunietis mācās trīs gadus - no desmitās
līdz divpadsmitajai klasei. Šī izglītības pakāpe ļauj turpināt attīstīties
par daudzpusīgu personību un sniedz iespēju iedziļināties sevi
interesējošā izglītības programmas novirzienā.
Tā ir labākā izvēle jauniešiem, kuri plāno studēt Latvijas vai
ārzemju augstskolās. Vidējā izglītība sniedz nopietnus intelektuālus
izaicinājumus un sagatavo studijām jaunieti interesējošā jomā.
Ogres novadā ir sešas vidējās izglītības iestādes, kuras piedāvā
vispārējās vidējās izglītības programmas 15 novirzienos, - viena valsts
ģimnāzija un piecas vidusskolas. Novadā populārākais novirziens ir
“Dabaszinātnes” - to piedāvā četras novada vidējās izglītības iestādes.

P ROF ESIONĀLĀ V IDĒJĀ IZG LĪT ĪBA
Profesionālās vidējās izglītības programmās jaunietis mācās
četrus gadus - no pirmā līdz ceturtajam kursam. Šī izglītības pakāpe
sniedz iespēju apgūt profesiju un iekļauties darba tirgū, kā arī turpināt
studijas Latvijas un ārzemju augstskolās.
Tā ir labākā izvēle jauniešiem, kuri vēlas iegūt profesiju un
uzsākt darba gaitas. Svarīgi, ka pēc šo programmu apguves skolēns
var turpināt savas izglītības gaitas arī augstākajā izglītībā!
Ogres tehnikums piedāvā 18 profesionālās vidējās izglītības
programmas - jaunieši var kļūt par grāmatvežiem, datorsistēmu
tehniķiem, namdariem, pavāriem un citu profesiju speciālistiem.

P ROF ESIONĀLĀ PAMAT IZG LĪT ĪBA
Īpašs novada piedāvājums ir Valdemāra pamatskolas profesionālā
pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”. Programmas
absolventi iegūst kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”, bet neiegūst vidējo
izglītību.
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2. V I D Ē J Ā S I Z G L Ī T Ī B A S
PIEDĀVĀJUMS

2.1.

INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
misija ir veicināt zinošu, izvērtētspējīgu,
radošu, dzīvei sagatavotu jauniešu
izaugsmi. Skola sevi raksturo kā atvērtu,
progresīvu un augstu izglītības satura
kvalitāti nodrošinošu izglītības iestādi.
Šajā mācību gadā skolā mācās teju 400
pamatskolēni un 75 vidusskolēni.
Vidusskolas klašu skolēni pēdējo trīs
mācību gadu laikā ir apliecinājuši iegūto
zināšanu augsto līmeni, izcīnot 25
godalgotas vietas – 4 (četras) 1. vietas,
8 (astoņas) 2. vietas, 4 (četras) 3. vietas
un 9 (deviņas) atzinības valsts līmeņa
olimpiādēs bioloģijā, ģeogrāfijā, latviešu
valodā, fizikā, vēsturē, angļu valodā,
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E . K AUL IŅ A
L I E LVĀR D E S
V I D USSKOL A
ķīmijā un Latvijas skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu skatēs valstī, kā arī
Starptautiskajā matemātikas konkursā
“Ķengurs”.
Iepriekšējos četros gados vidēji 75%
vidusskolas absolventu ir iestājušies
augstākajās izglītības iestādēs. Šogad
no 27 divpadsmito klašu beidzējiem
augstskolās izglītību turpina apgūt 22
absolventi.
Nākamajā mācību gadā Lielvārdes
vidusskola turpinās pilnveidot savu
darbību, personalizējot mācību procesu,
mācības balstot augstos sasniegumos,
kā arī cieši sadarbojoties ar ģimenēm un
sabiedrību.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Novirziens “SOCIĀLĀS ZINĀTNES UN VALODAS”.
Novirziens piemērots tiem, kuru intereses ir saistītas ar žurnālistiku,
tulkošanu, filoloģiju, vēsturi, jurisprudenci.
Pamatkursi - Angļu valoda I, Vēsture un sociālās zinātnes I, Latviešu
valoda un literatūra I, Krievu valoda vai Vācu valoda, Fizika I, Ķīmija
I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Matemātika I, Kultūra un māksla I (vizuālā
māksla), Datorika, Sports un veselība.
Padziļinātie kursi - Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II,
Vēsture II un Projekta darbs.
Specializētie kursi - Radošā rakstīšana, Filozofija, Teātris un drāma,
Franču valoda, Valsts aizsardzības mācība.
Novirziens “MATEMĀTIKA UN TEHNOLOĢIJAS”.
Novirziens piemērots tiem, kuri plāno studēt inženierzinātnes,
darboties mašīnbūves, mehānikas, enerģētikas, elektronikas,
elektrotehnikas nozarēs.
Pamatkursi - Angļu valoda I, Vēsture un sociālās zinātnes I, Fizika
I, Ķīmija I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Matemātika I, Latviešu valoda un
literatūra I, Kultūras pamati, Programmēšana I, Sports un veselība,
Krievu valoda vai Vācu valoda.
Padziļinātie kursi - Matemātika II, Fizika II, Angļu valoda II,
Projekta darbs.
Specializētie kursi - Uzņēmējdarbības pamati, Robotika, Valsts
aizsardzības mācība.
Novirziens “DABASZINĀTNES”.
Novirziens piemērots tiem, kurus interesē medicīna, farmācija,
veterinārija, uztura zinātne, sabiedrības veselība.
Pamatkursi - Angļu valoda I, Vēsture un sociālās zinātnes I, Fizika
I, Ķīmija I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Matemātika I, Latviešu valoda un
literatūra I, Kultūras pamati, Programmēšana I, Krievu valoda vai Vācu
valoda, Sports un veselība.
Padziļinātie kursi - Fizika II, Bioloģija II, Ķīmija II, Projekta darbs.
Specializētie kursi - Medicīnas pamati, Publiskā
Uzņēmējdarbības pamati, Valsts aizsardzības mācība.

uzstāšanās,

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti, kuri:
1. saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības
izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski aizpildot reģistrācijas
pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv.
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2.2.

I KŠĶIL E S
V I D USSKOL A
INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Demokrātiska, atvērta skolēniem

draudzīga skola, kurā skolēni jūtas
droši un nāk uz skolu ar prieku. Spēcīga
Skolēnu pašpārvalde ar aktīvu līdzdalību
skolas procesos.

Sakārtota, sakopta un droša
vide - laukums pretī skolai ar drošu,

sakārtotu, estētisku vidi, iespējām
novietot riteņus, rollerus. Pasākumos
skaisti, pārdomāti noformēta skola - tas
atdzīvina skolu, patīkami tajā uzturēties.
Lejas stāvs pārtop par atpūtas un
relaksācijas stāvu. Skola, kurā esam
priecīgi, laimīgi, jo skolai ir dvēsele.

Pulciņi, ārpusstundu darbs

nodrošina jebkuram skolēnam izvēlēties
sev piemērotu nodarbošanos, savukārt,
skolai atraktīvus, radošus atvērtus
skolēnus, kuri piešķir skolai radošo garu.

Tradīcijas un pasākumi veicina

sadarbību un atver dvēseli ne tikai
skolai, bet arī skolēniem, skolēni
izjūt skolu kā savējo, ir savas skolas
patrioti, rūpējas par savu skolu. Esam
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atpazīstami ar mūsu tradīcijām,
māksliniecisko pašdarbību.

Laba sadarbība ar vecākiem,
atbalsts arī skolēnu lēmumos ir

viens no labas sadarbības un attīstības
pamatprincipiem - vecāki labprāt nāk uz
skolas pasākumiem, atbalsta skolēnus.

Komandas darbs - katrs zina savus

pienākumus un tos izpilda pēc labākās
sirdsapziņas. Lēmumus apspriežam
un pieņemam komandā, savstarpējā
uzticēšanās komandā ir arī savstarpējā
uzticēšanās kolektīvā, uzticēšanās
skolēniem.

Skolotāju attieksme pret
skolēni em - skolēni zina, ka jebkurā

situācijā tiks uzklausīti, saņems
padomu un palīdzību. Savstarpēja
komunicēšanās „skolotājs- skolēnsvecāki” ir balstīti uz draudzīgiem,
demokrātiskiem principiem, kuri reizē
nepārkāpj ētikas normas. Skola ir otrās
mājas.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Novirziens “DABASZINĀTNES”.
Novirziens piemērots tiem, kas plāno studēt dabaszinātnes (fizika,
bioloģija), inženierzinātnes, vides zinātnes, ģeogrāfiju, ģeoloģiju,
medicīnu, veterināriju, farmāciju, uzturzinātni u.tml.
Pamatkursi - Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu
valoda vai Vācu valoda, Sociālās zinības un vēsture, Fizika I, Ķīmija I,
Ģeogrāfija I, Bioloģija I, Matemātika I, Sports un veselība un Datorika.
Padziļinātie kursi - Fizika II, Angļu valoda II un Bioloģija II vai Ķīmija II.
Specializētie kursi - Matemātiskā analīze, Mehatronika, Tehniskā
grafika un Komerczinības.
Skolēniem ir iespēja fakultatīvi apgūt specializētos kursus, kas nav
iekļauti attiecīgā izglītības groza piedāvājumā, ja kursa apguvei
pieteiksies vismaz 10 skolēni - projektu vadība, kolektīvā muzicēšana,
mākslinieciskā pašdarbība, saskarsmes psiholoģija u.c.

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1. kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	
kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai
pašvaldības
izglītības
iestāžu
10.
klasēs,
elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ogresnovads.lv;
3.	kuriem tematiskajos mācību priekšmetos (angļu valoda, bioloģija,
fizika un matemātika) sekmju izrakstā gada un Valsts pārbaudes
darba vērtējums nav zemāks par 5 ballēm;
4.	
k uriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi
vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
5.	kuriem ir augstāks vidējais vērtējums no apliecības par 9. klases
absolvēšanu sekmju izrakstā norādītajiem vērtējumiem.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Novirziens “KULTŪRA UN VĒSTURE”.
Novirziens piemērots tiem, kurus interesē jurisprudence, diplomātija,
politoloģija, reklāma, žurnālistika, socioloģija, filoloģija, filozofija,
teoloģija, vēsture, kultūras producēšana, kultūras mantojuma
saglabāšana, izpildītājmāksla (teātris, scenogrāfija, aktiermāksla),
vizuālā māksla (glezniecība, tēlniecība, grafika) u.tml.
Pamatkursi - Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu
valoda vai Vācu valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūra un
māksla (teātra māksla) I, Fizika I, Ķīmija I, Ģeogrāfija I, Bioloģija I,
Matemātika I, Sports un veselība un Datorika.
Padziļinātie kursi - Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II,
Kultūra un māksla II vai Vēsture II.
Specializētie kursi - Trešā svešvaloda (vācu valoda vai krievu
valoda), Publiskā uzstāšanās, Mūzika un Teātra māksla.
Skolēniem ir iespēja fakultatīvi apgūt specializētos kursus, kas nav
iekļauti attiecīgā izglītības groza piedāvājumā, ja kursa apguvei
pieteiksies vismaz 10 skolēni - projektu vadība, kolektīvā muzicēšana,
mākslinieciskā pašdarbība, saskarsmes psiholoģija u.c.

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1. kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	
kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai
pašvaldības
izglītības
iestāžu
10.
klasēs,
elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ogresnovads.lv;
3.	
k uriem tematiskajos mācību priekšmetos (angļu valoda, latviešu
valoda, Latvijas vēsture un vizuālā māksla) sekmju izrakstā gada
un Valsts pārbaudes darba vērtējums nav zemāks par 5 ballēm;
4.	
k uriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi
vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
5.	kuriem ir augstāks vidējais vērtējums no apliecības par 9. klases
absolvēšanu sekmju izrakstā norādītajiem vērtējumiem.
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2.3.

ĶEGUMA
KOMERCNOVIRZIENA
VIDUSSKOLA
INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
atrodas stratēģiski ērtā vietā - Rīgas Daugavpils un Jaunjelgavas - Siguldas
šoseju krustpunktā. Ir ērta satiksme ar
autobusu vai vilcienu, kursē arī skolēnu
autobusi.
Skolas stiprās puses: ērtas mācību
telpas, moderns tehnoloģiskais
aprīkojums un mūsdienīgs izglītības
programmu piedāvājums, profesionāli un
atsaucīgi pedagogi, individuāla pieeja,
iespēja sevi pilnveidot un pierādīt valsts
un Eiropas līmenī, piedaloties mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos,
Erasmus+ un citos starptautiskos
projektos.
Skolā ir komfortabls sporta komplekss
ar sporta zāli, ģērbtuvēm, izgaismotu
stadionu, hokeja (tenisa) un volejbola
laukumiem, diskgolfu. Lepojamies ar
lielu distanču slēpju un slidu kolekciju.
Nelielais uzskaitījums vien jau apliecina,
ka esam Tava sapņu skola.

Taču tapšanas procesā ir arī skeitparks,
lifts, kā arī ugunskura vieta neformāliem
pasākumiem. Skolai pieder arī lielākā
svinību zāle Ķegumā un ēdnīca, kurā
gatavo garšas kārpiņas rosinošas
pusdienas. Omulībai arī kafijas un
kārumu automāts.
Pie mums ir interesanti, jo darbojas
plašs interešu izglītības pulciņu
piedāvājuma klāsts kā lieliem, tā
maziem: vokāli instrumentālais
ansamblis “Velkam” vairākkārt plūcis
laurus valsts mērogā, pie mums vingro,
spēlē volejbolu un futbolu, nodarbojas
ar brīvajām cīņām un orientēšanos,
aktīvi norisinās aktivitātes jaunsardzē,
ir iespēja attīstīt savus talantus Skolēnu
padomē un projektu realizēšanā. Skolas
muzejā apkopota skolas vēsture, bet
bibliotēkā - plašs grāmatu, izzinošās
literatūras un spēļu klāsts. Un kur nu vēl
daudzie un interesantie pasākumi! Nāc
un darboties sāc!
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Novirziens “SOCIĀLĀS ZINĀTNES UN UZŅĒMĒJDARBĪBA”.
Novirziens piemērots tiem, kam interesē vēsture,
jurisprudence, diplomātija, socioloģija un uzņēmējdarbība.

politika,

Pamatkursi - Latviešu valoda un literatūra I, Angļu valoda I, Krievu
valoda I, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūras pamati, Fizika I, Ķīmija
I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Matemātika I, Programmēšana I, Sports un
veselība.
Padziļinātie kursi - Sociālās zinātnes II, Latviešu valoda un
literatūra II, Angļu valoda II.
Specializētie kursi - Psiholoģija,
uzstāšanās, Uzņēmējdarbības pamati.

Projektu

vadība,

Publiskā

Novirziens “INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJAS”.
Novirziens piemērots tiem, kam interesē matemātika, datorzinātnes
un informācijas tehnoloģijas.
Pamatkursi - Latviešu valoda un literatūra I, Angļu valoda I, Krievu
valoda I, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūras pamati, Fizika I, Ķīmija
I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Matemātika I, Programmēšana I, Sports un
veselība.
Padziļinātie kursi - Programmēšana II, Matemātika II, Angļu valoda II.
Specializētie kursi - Psiholoģija,
uzstāšanās, Tehniskā grafika.

Projektu

vadība,

Publiskā

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti, kuri:
1. saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai pašvaldības
izglītības iestāžu 10. klasēs, elektroniski aizpildot reģistrācijas
pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv.
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2.4.

M ADLIE N A S
V I D USSKOL A
INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Madlienas vidusskola ir viena no Ogres
novada lauku vidusskolām. Skola
Madlienas pagastā, 40 km attālumā no
novada centra sniedz kvalitatīvu vidējo
izglītību, sagatavojot jauniešus studijām
augstākajās izglītības iestādēs - Latvijas
Universitātē, Tehniskajā Universitātē,
Stradiņa Universitātē, Vidzemes
augstskolā u.c.

Skola ir iesaistījusies starptautisko
projektu ERASMUS + un NORDPLUS
JUNIOR aktivitātēs, radot iespēju apgūt
citu valstu kultūru, izglītības sistēmu un
tradīcijas.

Madlienas vidusskolā jaunieši apgūst
Valsts aizsardzības mācību. Par
pašvaldības līdzekļiem sadarbībā ar
Uzņēmējdarbības un Menedžmenta
akadēmiju apgūst uzņēmējdabības
pamatus un iegūst “B” kategorijas
autovadītāja tiesības.

Mācību procesā un ārpusklases darbā
jauniešiem ir iespējas iesaistīties
vispusīgās sabiedriskajās aktivitātēs
- darboties skolēnu pašpārvaldē,
organizēt un rīkot pasākumus, diskutēt
un izteikt viedokli par skolā aktuāliem
jautājumiem. Ikgadējais rudens skrējiens
”Aizej tur, nezin kur”, Ziemassvētku
uzvedums, Valentīndienas aktivitātes,
dažādie sporta pasākumi notiek ar tiešu
un aktīvu jauniešu līdzdarbošanos.

Skolā ir iespējas darboties jauniešu
pašizaugsmes programmā “Award”, kas
dod iespēju jauniešiem sagatavoties
patstāvīgai dzīvei un darbam. Madlienas
vidusskola ir Eiropas parlamenta
vēstnieku skola, kas dod iespēju
iesaistīties vispusīgās sabiedriski politiskās aktivitātēs, klātienē apmeklēt
Briseli un Strasbūru, iepazīties ar Eiropas
Savienības parlamenta darbu.

Jauniešu godprātīgais mācību darbs
un sabiedriskā aktivitāte tiek izcelta,
pasniedzot Skolas padomes Balvu,
Zelta Liecības, aicinot jauniešus un
viņu vecākus uz svinīgu pieņemšanu pie
skolas direktora. Pēdējā mācību gada
dienā - Karoga svētkos - divpadsmitās
klases skolēni simboliski skolas vērtības
un tradīcijas nodod sava darba
turpinātājiem.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Novirziens “DABASZINĪBAS”.
Novirziens piemērots tiem, kam interesē dabaszinātnes, matemātika,
datu analīze, medicīna, bioloģija, vides zinātnes, uzturzinātnes,
psiholoģija, fizika, informācijas tehnoloģijas.
Pamatkursi - Latviešu valoda I, Angļu valoda I, Krievu valoda I,
Vēsture un sociālās zinības I, Kultūras pamati, Literatūra I, Fizika I,
Ķīmija I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Matemātika I, Datorika, Sports un
veselība.
Padziļinātie kursi - Matemātika II, Fizika II, Bioloģija II.
Specializētie kursi - Vācu valoda, Uzņēmējdarbības pamati, Valsts
aizsardzības mācība.
Novirziens “SOCIĀLĀS ZINĪBAS”.
Novirziens piemērots tiem, kam interesē uzņēmējdarbība, vadības
zinības, socioloģija, sabiedriskās attiecības, žurnālistika, politikas
zinības, jurisprudence, diplomātija, tulkošana.
Pamatkursi - Latviešu valoda I, Angļu valoda I, Krievu valoda I,
Vēsture un sociālās zinības I, Kultūras pamati, Literatūra I, Fizika I,
Ķīmija I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Matemātika I, Datorika, Sports un
veselība.
Padziļinātie kursi - Sociālās zinības II, Angļu valoda II, Bioloģija II.
Specializētie kursi - Vācu valoda, Uzņēmējdarbības pamati, Valsts
aizsardzības mācība.

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1. kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	
kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai
pašvaldības
izglītības
iestāžu
10.
klasēs,
elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ogresnovads.lv;
3.	
k uriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi
vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
4.	kuriem angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā un vēsturē gada
vērtējums nav zemāks par 5 ballēm.
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2.5.

O GR E S
T E H N IKU M S
INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Ogres tehnikums ir izglītības iestāde, kuras vīzija ir kļūt par starptautiski
atpazīstamu, ikvienam pieejamu un pieprasītu nozaru izcilības un inovāciju
centru, kas piedāvā konkurētspējīgu profesionālo izglītību mūža garumā.
Līdztekus profesionālās vidējās izglītības programmām tehnikums piedāvā
papildu izglītības iespējas : starptautisku bilingvālu izglītības programmuStarptautiskais bakalaurāts karjeras izglītībā, dažādus kursus: B kategorijas
autovadītājs, traktortehnikas vadītājs, mednieks, motorzāģa un krūmgrieža
vadītājs, , harvestera operators un citus. Audzēkņiem ir nodrošināta iespēja
piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos, attīstīt uzņēmējdarbības
prasmes :veidot savu mācību uzņēmumu,
piedalīties līderu programmā,
programmā “Start strong”, biznesa siumācijas spēlē “Titan”, saņemt
individuālas karjeras konsultācijas, darboties audzēkņu pašpārvaldē, dazādos
interešu izglītības un sporta pulciņos, sīkāk www.ovt.lv.
UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1.	
P rofesionālās vidējās izglītības programmās personu uzņem pēc
vispārējās pamatizglītības vai
profesionālās pamatizglītības
ieguves.
2.	Uzņemšanas komisija dokumentus pieņem elektroniski www.ovt.lv,
vai klātienē, iepriekš piesakoties.
3.	Uzņemšana no 2022.gada 13.jūnija līdz 2022.gada 15.jūlijam.
4.	A r izglītojamo uzņemšanas kārtību var iepazīties tehnikuma mājas
lapā www.ovt.lv.
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2.6.

O G R E S VAL S T S
Ģ I M N ĀZ IJA
INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Nākamajā mācību gadā Ogres Valsts
ģimnāziju un tās topošos skolēnus gaida
lielas un pozitīvas izmaiņas - Ogres
Valsts ģimnāzija būs vienīgā skola
pilsētā, kura uzņems desmitās klases
skolēnus. Jaunā skola būs vienīgā vidējās
izglītības iestāde Latvijā, kurā mācīsies
tikai 10. - 12. klašu skolēni. Ogres Valsts
ģimnāzijas piedāvājums ir līdzvērtīgs
labāko Latvijas ģimnāziju piedāvātajam.
Jauno mācību gadu skolēni uzsāks
Ogres 1. vidusskolas un Ogres Valsts
ģimnāzijas esošajās telpās, bet jau
mācību gada pirmajā semestrī skolas
saimi gaida “Jurģi” - pārvākšanās uz
jaunām, speciāli Ogres Valsts ģimnāzijas
vajadzībām izbūvētām telpām Gunāra
Astras ielā..
Jauno Ogres Valsts ģimnāzijas
pedagogu kolektīvu veidos apņēmīgi
un profesionāli vidusskolas skolotāji
no Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres 1.
vidusskolas un Jaunogres vidusskolas.
Šo trīs skolu pedagogi, skolēni un vecāki
kopdarbā izveidojuši tādu izglītības

programmas novirzienu piedāvājumu,
kurā katrs novada jaunietis var
atrast sev vērtīgo un noderīgo. Katra
novirziena programmas absolvents
atradīs savu vietu Latvijas un ārzemju
augstskolās.
Īpaši izceļama sadarbība ar Ogres
Mūzikas un mākslas skolu - šīs
sadarbības ietvaros skolēns var
vienlaikus iegūt gan vispārējo vidējo
izglītību, gan profesionālās ievirzes
izglītību mūzikā vai mākslā. Šāda
izglītības iespēju kombinācija ļauj
veiksmīgi konkurēt par studiju iespējām
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā un Latvijas Mākslas
akadēmijā vai citās mūzikas un mākslas
augstskolās ārzemēs.
Īpašs piedāvājums sagatavots arī sporta
entuziastiem - rīta treniņu var ieplānot
mācību stundu laikā specializētajā kursā
“Vispārējā fiziskā sagatavotība”, bet
savas teorētiskās un praktiskās iemaņas
nostiprināt specializētajā kursā “Sporta
teorija un pasākumu organizēšana”.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Novirziens “KULTŪRA UN MĀKSLA”.
Novirziens piemērots tiem, kuri saredz sevi kā kultūras, mākslas,
mūzikas darbinieku, vēlas izprast un veidot kultūras procesus.
Turpmākā izglītības ceļa piemēri ir Latvijas Kultūras akadēmija,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas
akadēmija un citas augstskolas. Novirziens nav piemērots skolēniem,
kuri turpmāk vēlētos studēt dabas vai tehniskās zinātnes.
Pamatkursi - Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu
valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I,
Kultūra un māksla I, Dabaszinības, Matemātika I, Sports un veselība,
Dizains un tehnoloģijas I vai Datorika.
Padziļinātie kursi - skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem - Kultūra
un māksla II, Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Vēsture II,
Dizains un tehnoloģijas II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.
Specializētie kursi - skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem
- Harmonija, Solfedžo, Datorgrafika, Zīmēšana (sadarbībā ar Ogres
Mūzikas un mākslas skolu), Uzstāšanās māksla u.c. specializētos kursus
(kopskaitā vairāk kā 20).

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1. kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	
kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai
pašvaldības
izglītības
iestāžu
10.
klasēs,
elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
3.	
k uriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi
vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
5.	kuriem mūzikā/vizuālajā mākslā/literatūrā (tiek ņemts vērā viens
mācību priekšmets ar augstāko vērtējumu), latviešu valodā un
angļu valodā gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais
vērtējums šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
6.	
k uriem ir augstāks vidējais vērtējums mūzikā/vizuālajā mākslā/
literatūrā, latviešu valodā un angļu valodā (30% no konkursa
vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos
mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).
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Novirziens “CILVĒKS UN SABIEDRĪBA”.
Novirziens piemērots tiem, kurus interesē cilvēka un sabiedrības
mijiedarbība un attīstība. Tas domāts topošajiem juristiem,
ekonomistiem, politologiem, sociologiem, vēsturniekiem un citiem
sociālo zinātņu speciālistiem.
Pamatkursi - Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu
valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I,
Kultūras pamati, Matemātika I, Sports un veselība, Programmēšana I
vai Datorika. Skolēni izvēlas vai nu mācīties kursu Dabaszinības, vai arī
četru kursu kopu - Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I.
Padziļinātie kursi - skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem - Angļu
valoda II, Latviešu valoda un literatūra II, Sociālās zinātnes II, Vēsture II.
Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.
Specializētie ku rsi - skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem
- Filozofija, Ekonomika, Ievads komunikācijā, Psiholoģija u.c.
specializētos kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1. kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	
kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai
pašvaldības
izglītības
iestāžu
10.
klasēs,
elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
3.	
k uriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi
vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
4.	kuriem vēsturē, sociālajās zinībās, latviešu valodā un angļu valodā
gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums
šajos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
5.	kuriem ir augstāks vidējais vērtējums vēsturē, sociālajās zinībās,
latviešu valodā un angļu valodā (30% no konkursa vērtējuma) un
citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos
(60% no konkursa vērtējuma).
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Novirziens “INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS”.
Novirziens
piemērots
tiem,
kurus
interesē
dažādu
jomu
inženierzinātnes un tehnoloģijas. Šis novirziens piemērots tiem,
kuriem patīk problēmu risināšana un tehniskā jaunrade. Te mācās
topošie inženieri un informāciju tehnoloģiju speciālisti!
Pamatkursi - Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu
valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Sociālās zinības un vēsture,
Kultūras pamati, Bioloģija I, Fizika I, Ģeogrāfija I, Ķīmija I, Matemātika
I, Sports un veselība, Programmēšana I vai Dizains un tehnoloģijas I.
Padziļinātie kursi - skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem - Matemātika
II, Ķīmija II, Fizika II, Programmēšana II, Dizains un tehnoloģijas II. Noteikti
tiek apgūts kurss Projekta darbs.
Specializētie kursi - skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem Inženierzinības, Tehniskā grafika u.c. specializētos kursus (kopskaitā
vairāk kā 20).

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1. kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	
kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai
pašvaldības
izglītības
iestāžu
10.
klasēs,
elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
3.	
k uriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi
vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
4.	
k uriem matemātikā, fizikā, ķīmijā un datorikā gada vērtējums
nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību
priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
5.	
k uriem ir augstāks vidējais vērtējums matemātikā, fizikā, ķīmijā
un datorikā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par
pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa
vērtējuma).
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Novirziens “DABASZINĀTNES”.
Novirziens piemērots tiem, kurus interesē medicīna, vide, ekoloģija,
ķīmijas apakšnozares. Šis novirziens piemērots gan praktiķiem, kuri
savu dzīvi saista ar dabaszinību jomu, gan topošajiem zinātniekiem
dažādās dabaszinību nozarēs.
Pamatkursi - Latviešu valoda I, Literatūra I, Angļu valoda I, Krievu
valoda, Vācu valoda vai Franču valoda, Sociālās zinības un vēsture,
Kultūras pamati, Bioloģija I, Fizika I, Ģeogrāfija I, Ķīmija I, Matemātika
I, Sports un veselība, Programmēšana I vai Datorika.
Padziļinātie kursi - skolēns izvēlas trīs no piedāvātajiem - Matemātika
II, Ķīmija II, Fizika II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II. Noteikti tiek apgūts kurss
Projekta darbs.
Specializētie kursi - skolēns izvēlas līdz trim no piedāvātajiem Bioķīmijas pamati, Cilvēka bioloģija, Vides zinātne u.c. specializētos
kursus (kopskaitā vairāk kā 20).

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1. kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	
kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai
pašvaldības
izglītības
iestāžu
10.
klasēs,
elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ogresnovads.lv (10% no konkursa vērtējuma);
3.	
k uriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi
vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
4.	kuriem matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā gada vērtējums
nav zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību
priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
5.	kuriem ir augstāks vidējais vērtējums matemātikā, ķīmijā, bioloģijā
un ģeogrāfijā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par
pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa
vērtējuma).

Ogres Valsts ģimnāzija piedāvā vairāk kā 20 specializētos
kursus - trešo svešvalodu - franču vai spāņu valodu -, krievu
valodu un literatūru, projektu vadību, publisko uzstāšanos,
uzņēmējdarbības pamatus, radošo rakstīšanu u.c. Specializēto
kursu grupa tiek veidota, ja specializēto kursu izvēlējušies
vismaz 10 skolēni. Ja specializētā kursa grupa neizveidojas,
var izvēlēties citu no piedāvātajiem specializētajiem kursiem iespējas ir plašas!
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2.7.

S U N TAŽU
V I D USSKOL A
INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Suntažu vidusskola atrodas barona
fon Hānenfelda pilī un mūsdienīgā
mācību korpusā, kas ļauj Suntažu
vidusskolas skolēniem iegūt kvalitatīvu
un mūsdienīgu izglītību kultūrvēsturiskā
vidē.
Vidusskolas klases nav lielas, kas ļauj
nodrošināt individuālu pieeju katram
topošajam augstskolas studentam, lai
apgūtās zināšanas un prasmes virzītu
pretī nākotnes mērķiem sadarbībā ar
profesionāliem pedagogiem un atbalsta
personālu.
Gadu no gada izmantojam iespēju
startēt mācību priekšmetu olimpiādēs,

konkursos un projektos atbilstoši
skolēnu interesēm.
Skolēniem ārpus mācībām ir iespēja
aktīvi darboties korī, vieglatlētikā un
kāpšanas sporta (alpīnisms) nodarbībās,
izzināt vēsturi novadpētniecības
aktivitātēs vai pilnveidot komunikācijas
prasmes žurnālistikas pulciņā.
Izvēloties Suntažu vidusskolu, skolēns
izvēlas pārliecību par iegūtajām
zināšanām un gatavību startēt jebkurā
augstākajā izglītības iestādē, lai
sagatavotu sevi mūsdienu darba tirgum.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Novirziens “SOCIĀLĀS ZINĀTNES UN VALODAS”.
Novirziens piemērots tiem, kam interesē izglītība, pedagoģija,
kultūras joma, psiholoģija, tulkošana, filoloģija, vēsture, tiesību
zinātnes, socioloģija, vadība un administrēšana.
Pamatkursi - Angļu valoda I, Vēsture un sociālās zinātnes I, Latviešu
valoda un literatūra I, Krievu valoda, Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I,
Ģeogrāfija I, Matemātika I, Datorika, Sports un veselība, Kultūras
pamati.

18

Padziļinātie kursi - Latviešu valoda un literatūra II, Svešvaloda II
(C1), Bioloģija II, Projekta darbs.
Specializētie kursi - Digitālais dizains, Psiholoģija, Programmēšanas
pamati, Tehniskā grafika.
UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1. kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	
kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai
pašvaldības
izglītības
iestāžu
10.
klasēs,
elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ogresnovads.lv;
3.	
k uriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi
vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
4.	k uriem latviešu valodā, angļu valodā un vēsturē gada vērtējums
nav zemāks par 5 ballēm.

Novirziens “DABASZINĀTNES”.
Novirziens piemērots tiem, kam interesē izglītība un pedagoģija,
sabiedrības veselība, veterinārija, uztura zinātne, vides zinības,
veselības aprūpe un lauksaimniecības nozare.
Pamatkursi - Angļu valoda I, Vēsture un sociālās zinātnes I, Latviešu
valoda un literatūra I, Krievu valoda, Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I,
Ģeogrāfija I, Matemātika I, Datorika, Sports un veselība, Kultūras pamati.
Padziļinātie kursi - Latviešu valoda un literatūra II, Svešvaloda II (C1),
Bioloģija II, Projekta darbs.
Specializētie kursi - Digitālais dizains, Psiholoģija, Programmēšanas
pamati, Tehniskā grafika.
UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Uzņemti tiek pretendenti:
1. kuri saņēmuši apliecību par 9. klases absolvēšanu;
2.	
kuri no 1. maija līdz 20. jūnijam reģistrējušies uzņemšanai
pašvaldības
izglītības
iestāžu
10.
klasēs,
elektroniski
aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ogresnovads.lv;
3.	
k uriem sekmju izrakstā gadā vai valsts pārbaudes darbā visi
vērtējumi ir 4 balles vai augstāki;
4.	k uriem latviešu valodā, angļu valodā un vēsturē gada vērtējums
nav zemāks par 5 ballēm.
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3.

VA L D E M ĀR A
PA M AT SKOL A
INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Valdemāra pamatskola ir Ogres novada pašvaldības dibināta vispārējās
izglītības iestāde, kurā tiek īstenota 1. līmeņa profesionālās pamatizglītības
programma “Ēdināšanas pakalpojumi” un interešu izglītības programmas.
Skolas telpas un teritorija ir iekārtota tā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu izglītojamo
mācību un atpūtas režīmu. Skolas infrastruktūra, īstenojamajām izglītības
programmām atbilstošs materiāli tehniskais un personāla nodrošinājums,
vides pieejamība bērniem invalīdiem spēj nodrošināt augstu mācīšanas un
mācīšanās procesa kvalitāti, sniegt pilnvērtīgu atbalstu izglītojamā personības
veidošanā, veselības aprūpē un karjeras izvēlē.
Skolas īpašie piedāvājumi:
	
izstrādāta speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbību programma.
Individuālās un grupu nodarbības notiek logopēdijā, logoritmikā, ritmikā,
ārstnieciskajā vingrošanā;
izglītojamiem tiek veiktas masāžas un fizioterapija;
izglītojamiem skolā iespējams apmeklēt multisensoro istabu;
	lai nodrošinātu izglītojamiem ar kustību traucējumiem nokļūšanu 2.stāvā, ir
ierīkots pacēlājs;
sabalansēts un veselīgs uzturs četras reizes dienā;
transports izglītojamo nokļūšanai uz skolu un mājup;
skola nodrošina transportu dažādu pasākumu apmeklēšanai;
organizētas mācību ekskursijas un pārgājieni;
skola sniedz internāta pakalpojumus.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Profesionālā pamatizglītības
PROGRAMMĀ “ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI”
skolēns divu gadu laikā veido un nostiprina prasmes, lai kļūtu par
virtuves darbinieku.
Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā atbilstoši
izglītojamo veselības stāvoklim sagatavot ēdināšanas uzņēmuma
darbinieku, kurš speciālista vadībā veic pārtikas produktu pirmapstrādi,
prot rīkoties ar ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu, gatavo vienkāršus
ēdienus un piedevas, veic ēdināšanas uzņēmuma aprīkojuma apkopi,
ievēro sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, prot strādāt
komandā.
Izglītojamie, kuri apguvuši profesionālās pamatizglītības programmu
un saņēmuši galīgo vērtējumu, ievērojot izglītojamā personisko
attīstības dinamiku un veselības stāvokli, - atzīmi 10 ballu vērtējuma
skalā vai ieskaitīts visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās
mācībās un kvalifikācijas praksē, ir sekmīgi nokārtojuši profesionālās
pamatizglītības programmas valsts noslēguma pārbaudījumu –
centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saņem apliecību par
profesionālo pamatizglītību.

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Programmā uzņem vispārējās pamatizglītības speciālo programmu
9. klases absolventus. Interesentiem par uzņemšanu jāsazinās ar
izglītības iestādi.
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3.1.
REĢISTRĒŠANĀS UN
UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Nākamajam mācību gadam Ogres novada pašvaldība
ieviesusi vienotu reģistrēšanās un uzņemšanas kārtību
Ogres novada vidusskolās un Ogres Valsts ģimnāzijā.
No 1. maija līdz 20. jūnijam katram topošajam
vidusskolēnam
jādodas
uz
interneta
vietni
www.ogresnovads.lv,
kurā
atradīsies
elektroniska
pieteikuma anketa.
Anketā jāizvēlas ne vairāk kā
piecus izglītības
programmu novirzienus (drīkst izvēlēties vairākas
izglītības iestādes) prioritārā secībā. Tāpat anketā
jāatbild uz jautājumiem par skolēna motivāciju mācīties
vidusskolas posmā un izvēlētajā novirzienā. Uz šiem
jautājumiem jāatbild ļoti rūpīgi, jo atbilžu kvalitāte
veidos 10% no punktu kopskaita uzņemšanā!
No 20. jūnija līdz 1. jūlijam Ogres novada
Izglītības
pārvalde
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
www.ogresnovads.lv publicēs un katram pretendentam
un vecākam elektroniskā vēstulē nosūtīs uzņemšanas
konkursa rezultātus.
Pēc šīs vēstules saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz
15. jūlijam, skolēna vecāki izglītības iestādes noteiktajā
kārtībā iesniedz direktoram adresētu iesniegumu par
skolēna uzņemšanu 10. klasē.
Ogres Valsts tehnikumā un Valdemāra pamatskolā
uzņemšana notiek šo izglītības iestāžu noteiktajā
kārtībā - informāciju meklē šo izglītības iestāžu mājas
lapās!
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4. P ROFESIONĀLĀS IEVIRZES
IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS

Zināšanas un prasmes, kuras sniedz
profesionālās ievirzes izglītība, dod iespēju
sagatavoties profesionālās izglītības
ieguvei izraudzītajā virzienā - mākslā,
kultūrā vai sportā.
Kultūrizglītības programmas sniedz
zināšanas un iemaņas, kuras nepieciešamas
tālākai izglītībai, lai studētu un kļūtu par
mūzikas un mākslas nozaru profesionāļiem.
Sporta programmās iespējams apgūt
prasmes, lai nākotnē būtu iespēja
izvēlēties profesionālā sportista vai
sporta speciālista profesiju.
Pēc izglītības programmas apguves tiek
izsniegta apliecība par profesionālās
ievirzes izglītības ieguvi.
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4.1.

INFORMĀCIJA PAR SKOLU

L I E LVĀR D E S
S P ORTA
C E N T RS

Lielvārdes Sporta centrs ir sporta profesionālās ievirzes izglītības
iestāde, kas veic šādas funkcijas:

	nodrošina sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu
īstenošanu;
	īsteno valsts sporta politikas pamatnostādnes un novada sporta politiku,
nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus iestādēm, organizācijām, iedzīvotājiem
un ar savu darbību veicina veselas un fiziski attīstītas sabiedrības
veidošanu.

Sporta centrā īstenoto programmu mērķis ir izglītības procesa

rezultātā sagatavot veselu, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītu personību, kas
motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sportu kā pamatvērtību,
sagatavot augstas klases profesionāļus, kuri papildinās valsts izlases un
profesionālos klubus.

Sporta centrā va r izmantot: lielo sporta zāli, vingrošanas zāli, trenažieru

zāli, skrejceļu, cīņu zāli, mācību klasi teorētiskām nodarbībām, stadionu, tenisa
kortus, smilšu volejbola laukumus.
Pieejamas fizioterapeita konsultācijas. Tradicionāli notiek dažādi sporta
pasākumi, nometnes, sacensības, draudzības spēles, turnīri.
Plašāka informācija pieejama www.sportslielvarde.lv, facebook.com/Lielvārdes
Sporta centrs.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “FLORBOLS”
var apgūt skolēni ar pieredzi florbolā vai iegūtu 20V 813001 apliecību
par profesionālās ievirzes sporta programmas apguvi florbolā.
Izglītojamo vecums no 15 līdz 25 gadiem.
Profesionālās ievirzes 30V 813001 programmu apgūst 4 gadus:
1)	
S porta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa
(SMP-1);
2)	
Sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa
(SMP-2);
3)	
S porta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa
(SMP-3);
4) Augstākās sporta meistarības grupa (ASM).
Pēc apguves iegūst apliecību par 30V 813001 sporta
programmas apguvi.

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “VIEGLATLĒTIKA”
ar apgūt skolēni ar pieredzi vieglatlētikā vai iegūtu 20V 813001
apliecību par profesionālās ievirzes sporta programmas apguvi
vieglatlētikā. Izglītojamo vecums no 15 līdz 25 gadiem.
Profesionālās ievirzes 30V 813001 programmu apgūst 4 gadus:
1)	
S porta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa
(SMP-1);
2)	
Sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa
(SMP-2);
3)	
S porta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa
(SMP-3);
4) Augstākās sporta meistarības grupa (ASM).
Pēc apguves iegūst apliecību par 30V 813001 sporta
programmas apguvi.
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4.2.

INFORMĀCIJA PAR SKOLU

O GR E S
BA SKE T BOL A
S KO L A

Ogres Basketbola skola ir viena no vadošajām basketbola skolām Latvijā

ar stabilu izveidotu basketbola grupu piramīdu. Programmu īstenošanā piedalās
profesionāli pedagogi ar lielu pieredzi darbā sporta skolā, nacionālajās izlasēs,
kā arī augstāko līgu basketbola komandās. Izglītības iestādes speciālisti sniedz
atbalstu un veicina bērnu un jauniešu fizisko un intelektuālo attīstību, izpratni
par veselīgu dzīvesveidu. Pedagogi nodrošina iespēju attīstīt spējas un talantus,
pilnveidot meistarību, pašizglītoties un veidot priekšstatu par pedagoga un sporta
speciālista profesijas iespējām. Skolā valdošais mikroklimats nodrošina pozitīvu
atmosfēru, lai jauniešiem būtu iespēja apgūt basketbola un daudz citas ikdienā
noderīgas prasmes un iemaņas. Visa vecuma komandām ir iespēja pārstāvēt
skolu, pilsētu, novadu dažāda mēroga sacensībās, piedalīties Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas čempionātā. Ogres Basketbola skolas veiksmīgākajiem
audzēkņiem ir iespēja trenēties un spēlēt Nacionālajā Basketbola līgā, Latvijas
Sieviešu basketbola līgā, kā arī Latvijas augstākās līgas komandā BK “Ogre”,
kurā iespējams gūt profesionālu sportistu pieredzi un uzlabot prasmes kopā ar
augstas klases sportistiem.
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “BASKETBOLS 30V”
var apgūt skolēni ar pieredzi basketbolā vai iegūtu 20V 813001
apliecību par profesionālās ievirzes sporta programmas apguvi
basketbolā.
Profesionālās ievirzes 30V 813001 programmu apgūst 4 gadus:
1)	Sporta meistarības
3)	Sporta meistarības
pilnveidošanas pirmā
pilnveidošanas trešā
apmācības gada grupa (SMP-1);
apmācības gada grupa
(SMP-3);
2)	Sporta meistarības
pilnveidošanas otrā apmācības 4	Augstākās sporta meistarības
gada grupa (SMP-2);
grupa (ASM).
Pēc apguves iegūst apliecību par 30V 813001 sporta
programmas apguvi.
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4.3.

OGRE S NOVADA
SPORTA CENTRS
INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Ogres novada sporta centrs ir efektīva un mūsdienīga izglītības iestāde, kas
nodrošina pieejamu, daudzveidīgu un kvalitatīvu sporta izglītību un ir atbildīga
par Ogres novada iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu mūža garumā.
Sporta centra darba prioritātes ir:
Sports un veselība Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēs;
Sports un veselība Ogres novada vispārizglītojošo izglītības iestādēs;
Interešu izglītība sportā Ogres novada sporta centrā;
Profesionālā ievirzes sporta izglītība Ogres novada sporta centrā;
Sporta sacensību/ pasākumu organizēšana;
Tautas sports.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “VIEGLATLĒTIKA 30V”
var apgūt skolēni ar pieredzi vieglatlētikā vai iegūtu 20V 813001
apliecību par profesionālās ievirzes sporta programmas apguvi
vieglatlētikā.
Profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst 4 gadus:
1)	Sporta meistarības
3)	Sporta meistarības
pilnveidošanas pirmā
pilnveidošanas trešā
apmācības gada grupa (SMP-1);
apmācības gada grupa
(SMP-3);
2)	Sporta meistarības
pilnveidošanas otrā apmācības 4	Augstākās sporta meistarības
gada grupa (SMP-2);
grupa (ASM).
Pēc apguves iegūst apliecību par 30V 813001 sporta
programmas apguvi.
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Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “SVARCELŠANA 30V”
var apgūt skolēni ar pieredzi svarcelšanā vai iegūtu 20V 813001
apliecību par profesionālās ievirzes sporta programmas apguvi
svarcelšanā.
Profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst 4 gadus:
1)	Sporta meistarības
3)	Sporta meistarības
pilnveidošanas pirmā
pilnveidošanas trešā
apmācības gada grupa (SMP-1);
apmācības gada grupa
(SMP-3);
2)	Sporta meistarības
pilnveidošanas otrā apmācības 4	Augstākās sporta meistarības
gada grupa (SMP-2);
grupa (ASM).
Pēc apguves iegūst apliecību par 30V 813001 sporta
programmas apguvi.

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “ORIENTĒŠANĀS SPORTS 30V”
var apgūt skolēni ar pieredzi orientēšanās sportā vai iegūtu 20V
813001 apliecību par profesionālās ievirzes sporta programmas
apguvi orientēšanās sportā.
Profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst 4 gadus:
1)	Sporta meistarības
3)	Sporta meistarības
pilnveidošanas pirmā
pilnveidošanas trešā
apmācības gada grupa (SMP-1);
apmācības gada grupa
(SMP-3);
2)	Sporta meistarības
pilnveidošanas otrā apmācības 4	Augstākās sporta meistarības
gada grupa (SMP-2);
grupa (ASM).
Pēc apguves iegūst apliecību par 30V 813001 sporta
programmas apguvi.

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “MĀKSLAS VINGROŠANA 30V”
var apgūt skolēni ar pieredzi mākslas vingrošanā vai iegūtu 20V
813001 apliecību par profesionālās ievirzes sporta programmas
apguvi mākslas vingrošanā.
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Profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst 4 gadus:
1)	Sporta meistarības
3)	Sporta meistarības
pilnveidošanas pirmā
pilnveidošanas trešā
apmācības gada grupa (SMP-1);
apmācības gada grupa
(SMP-3);
2)	Sporta meistarības
pilnveidošanas otrā apmācības 4	Augstākās sporta meistarības
gada grupa (SMP-2);
grupa (ASM).
Pēc apguves iegūst apliecību par 30V 813001 sporta
programmas apguvi.

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “HANDBOLS 30V”
var apgūt skolēni ar pieredzi handbolā vai iegūtu 20V 813001
apliecību par profesionālās ievirzes sporta programmas apguvi
handbolā.
Profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst 4 gaduss:
1)	Sporta meistarības
3)	Sporta meistarības
pilnveidošanas pirmā
pilnveidošanas trešā
apmācības gada grupa (SMP-1);
apmācības gada grupa
(SMP-3);
2)	Sporta meistarības
pilnveidošanas otrā apmācības 4	Augstākās sporta meistarības
gada grupa (SMP-2);
grupa (ASM).
Pēc apguves iegūst apliecību par 30V 813001 sporta
programmas apguvi.

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “FUTBOLS 30V”
var apgūt skolēni ar pieredzi futbolā vai iegūtu 20V 813001 apliecību
par profesionālās ievirzes sporta programmas apguvi futbolā.
Profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst 4 gaduss:
1)	Sporta meistarības
3)	Sporta meistarības
pilnveidošanas pirmā
pilnveidošanas trešā
apmācības gada grupa (SMP-1);
apmācības gada grupa
(SMP-3);
2)	Sporta meistarības
pilnveidošanas otrā apmācības 4	Augstākās sporta meistarības
gada grupa (SMP-2);
grupa (ASM).
Pēc apguves iegūst apliecību par 30V 813001 sporta
programmas apguvi.
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4.4.

O GR E S MŪZ IK A S
UN MĀKSL A S
SKOL A
INFORMĀCIJA PAR SKOLU
Ogres Mūzikas un mākslas skola ir Ogres novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas un
interešu izglītības programmas mūzikā un mākslā. Izglītības iestāde ir viena
no lielākajām kultūrizglītības iestādēm Latvijā. 30 V programma paredzēta
audzēkņiem, kuri pēc profesionālās ievirzes 20 V programmas apguves vēlas
turpināt profesionālo izglītību mūzikā vai mākslā, vienlaikus iegūstot arī
kvalitatīvu vidējo izglītību. Šīs programmas audzēkņi vidējo izglītību apgūst
vispārizglītojošā skolā, savukārt mūzikas vai mākslas priekšmetus – Ogres
Mūzikas un mākslas skolā. Mācību ilgums ir 3 gadi (10.-12. klase). Programmas
apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību
un var turpināt mācības kādā no kultūrizglītības vai pedagoģiskā novirziena
augstskolām.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NOVIRZIENI

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “MŪZIKA 30V”
Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu spēle, Vokālā mūzika - Kora klase
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai: pamatizglītība, priekšzināšanas
mūzikā, iestājeksāmeni
Īstenošanas ilgums: 3 gadi (1260 stundas)

Profesionālās ievirzes izglītības
PROGRAMMU “MĀKSLA 30V”
Vizuāli plastiskā māksla
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai: pamatizglītība, priekšzināšanas
mākslā, iestājeksāmeni
Īstenošanas ilgums: 3 gadi (1296 stundas)
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5. I N T E R E Š U
UZZINI, IZZINI,
IEPAZĪSTI, IZMĒĢINI!
Pavadi brīvo laiku saturīgi,
lietderīgi un aizraujoši!

5 .1 . KU LT Ū R IZG LĪT ĪBA
Int e r e šu i z g l ī tī b a s p r og r a mmu
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS
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KLAŠU
GRUPA

IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE

ĪSTENOŠANAS
VIETA

Vokālās mūzikas studija

4.-12.

Ikšķiles vidusskola

Ikšķiles vidusskola

Vokāli instrumentālais
ansamblis

3.-12.

Ikšķiles vidusskola

Ikšķiles vidusskola

Skatuves kustība, teātra
studija vidusskolā

10.-12.

Ikšķiles vidusskola

Ikšķiles vidusskola

Ievads teātra spēlē

7.-12.

Ikšķiles vidusskola

Ikšķiles vidusskola

Koris “ĪNFINITUM”

5.-12.

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Vokāli instrumentālais
ansamblis “VELKAM”

5.-12.

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Instrumentālā mūzika

8.-12.

Madlienas vidusskola

Madlienas vidusskola

Solisti un vokālās grupas

1.-12.

Madlienas vidusskola

Madlienas vidusskola

Akardeonistu ansamblis

1.-12.

Lielvārdes Mūzikas un
mākslas skola

Lielvārdes Mūzikas
un mākslas skola

IZGLĪTĪBAS
PIEDĀVĀJUMS
INTEREŠU IZGLĪTĪBA
●

dod iespēju attīstīt spējas un talantus

●

nodrošina ievirzi karjeras izvēlē

●

sniedz praktiskas iemaņas dažādās jomās

●	nodrošina iespējas radošām izpausmēm un
individualitātes izkopšanai

pi edā v ājums I z g l ī tī b a s i es t ā d ēs
PASNIEDZĒJS

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Inguna Bērziņa

29 244 989 inguna.berzina@ikskile.lv

P

Linda Ivanova

28351306 linda_ivanova@inbox.lv

P

Oskars Kļava

27505282 oskars_klava@inbox.lv

P

Zane Bēķe

29403222 zanmora@inbox.l

P

Liene Seržante

liene.serzante@kegumaskola.lv

S

Kārlis Paukšte

paukstekarlis@gmail.com

P

madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

S

Iveta Mežajeva

madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

S

Inta Saulīte

intasaulite2@inbox.lv

P
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PROGRAMMAS
NOSAUKUMS

KLAŠU
GRUPA

IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE

ĪSTENOŠANAS
VIETA

Flautu pulciņš

5.-12.

Lielvārdes Mūzikas un
mākslas skola

Lielvārdes Mūzikas
un mākslas skola

Koklētāju
ansamblis-kvartets

1.-12.

Lielvārdes Mūzikas un
mākslas skola

Lielvārdes Mūzikas
un mākslas skola

Tradicionālās mūzikas
kapella

9.-12.

Lielvārdes Mūzikas un
mākslas skola

Lielvārdes Mūzikas
un mākslas skola

Ģitārspēles pulciņš

1.-12.

Lielvārdes Mūzikas un
mākslas skola

Lielvārdes Mūzikas
un mākslas skola

Instrumentālā mūzika

8.-12.

Madlienas vidusskola

Madlienas vidusskola

Solisti un vokālās grupas

1.-12.

Madlienas vidusskola

Madlienas vidusskola

Tautas deju kolektīvs
Dzītariņš

7.-12.

Ogres Valsts
ģimnāzija

Ogres Valsts
ģimnāzija

Vidusskolas jauktais koris

10.-12.

Ogres Valsts
ģimnāzija

Ogres Valsts
ģimnāzija

Mūsdienu dejas

7.-12.

Ogres Valsts
ģimnāzija

Ogres Valsts
ģimnāzija

Vokālā studija

7.-12.

Ogres Valsts
ģimnāzija

Ogres Valsts
ģimnāzija

Teātris

7.-12.

Ogres Valsts
ģimnāzija

Ogres Valsts
ģimnāzija

Tautas deju kolektīvs
“Dzīpari”

10.-12.

Ogres Valsts
ģimnāzija

Ogres Valsts
ģimnāzija

Mākslinieciski izglītojošs
kurss kora dziedāšanā

9.-12.

Suntažu vidusskola

Suntažu vidusskola

Int e r e šu i z g l ī tī b a s p r og r a mmu
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS

Klašu grupa/
Vecumposms

Jauniešu deju kolektīvs "Spole"

15-18 g.

Ikšķiles tautas nams

Jauniešu deju kolektīvs "Jumpraviņa"

17-32 g.

Jumpravas kultūras nams

Deju studijas „TRIUMFS” bērnu un
jauniešu deju grupa
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KULTŪRASI
IESTĀDE

Ķeguma tautas nams

Ģitārstudijas ansamblis

13-18 g

Ķeguma tautas nams

Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs
"Pūpolītis"

sākot no
10 kl.

Lielvārdes kultūras nams

PASNIEDZĒJS

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Rūta Ābola

abolaruta@inbox.lv

P

Agnese Puriņa

agneseir@inbox.lv

P

Lauma Liepiņa

lindenelfe@inbox.lv

P

Dace Priedoliņa

priedolinadace@inbox.lv

P

madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

S

Iveta Mežajeva

madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

S

Daira Dāle

gimnazija@ogresnovads.lv

P

Baiba Rulle

gimnazija@ogresnovads.lv

P

Linda Mangule

gimnazija@ogresnovads.lv

P

Kristaps Kiršteins

gimnazija@ogresnovads.lv

P

Kārlis Lišmanis

gimnazija@ogresnovads.lv

P

Marta Dargiene

gimnazija@ogresnovads.lv

P

Inita Andževa

guntabumeistare@inbox.lv

S

pi edā v ājums k u l tū r a s i es t ā d ēs
PASNIEDZĒJS

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Gundega Spūle

gundega.spule@gmail.com

P

Aija Ērgle

knjumprava@lielvarde.lv

P

Jekaterina Pihtina

info@triumfsdance.lv

P

Dace Priedoliņa

tautasnams@kegums.lv

P

Māris Konstants

maris.konstants@gmail.com

P
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PROGRAMMAS
NOSAUKUMS
Lielvārdes Tautas teātris

Klašu grupa/
Vecumposms

sākot no
10 kl.

KULTŪRASI
IESTĀDE
Lielvārdes kultūras nams
Madlienas pagasta
Kultūras nams

Jauniešu deju kolektīvs “Daina”
Bērnu vokālā studija “Svilpastes”

3-17 g.

Ogres novada Kultūras
centrs

Bērnu deju studija “Pīlādzītis”

5-18 g.

Ogres novada Kultūras
centrs

Tautas deju ansamblis “Ogre”

17-24 g.

Ogres novada Kultūras
centrs

Jauktais koris “Impulss”

16-30 g.

Ogres novada Kultūras
centrs

Jauniešu deju kolektīvs “Ābeļzieds”

Ogresgala Tautas nams

Jauniešu deju kolektīvs “Spāre”

Suntažu pagasta Kultūras
nams

Janiešu deju kolektīvs "Straujupe"

sākot no
14 g.

Tīnūžu tautas nams

Pr i v ā t o i n t e r e šu i zg l ī t ī b a s p r og
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS
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Klašu grupa/
Vecumposms

ĪSTENOTĀJS

Metālapstrāde un Kokapstrāde

7-18 g.

Biedrība “Rasas krāsas

Vizuālā māksla un kultūras vēstures
studijas

4-18 g.

Biedrība "Rasas krāsas"

Keramikas un keramikas apgleznošana

4-17 g.

Biedrība "Rasas krāsas"

Mākslinieciskā filcēšana un citas
tekstiltehnikas

6-16 g.

Biedrība "Rasas krāsas"

Modes māksla

7-19 g.

Biedrība "Rasas krāsas"

Mūsdienu dejas TEIXMA DANCE"1

7-18 g.

Biedrība "Studija Teixma”

ORFF mūzika

6 mēn.-18 g.

SIA "ORFF Ikšķile"

PASNIEDZĒJS

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kārlis Lišmanis

karlol@inbox.lv

P

Agrita Kaužena

elina.ratmeistere@ogresnovads.lv

P

Ilze Miezere

fox@apollo.lv

P

Mārīte Baltā

arinjans@inbox.lv;
aija.voitkane@gmail.com

P

Mārtiņš Kaiva

martins.kaiva2010@gmail.com

P

Gunita Bičule

gunitabicule@inbox.lv

P

Egita Tontegode

egita-21@inbox.lv

P

Alise Līna
Daugaviete

suntazi.kn@inbox.lv

P

Didzis Apsītis, Lita
Grāvele

didzis.apsitis@inbox.lv, lita.gravele@
gmail.com

P

r a mm u īs t e n o t ā j u p i e d āvā j u ms
ĪSTENOŠANAS
VIETA

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Zvejnieku iela 29,
Ikšķile

lauma.palmbaha@gmail.com

P

Zvejnieku iela 29,
Ikšķile

lauma.palmbaha@gmail.com

P

Zvejnieku iela 29,
Ikšķile

lauma.palmbaha@gmail.com

P

Zvejnieku iela 29,
Ikšķile

lauma.palmbaha@gmail.com

P

Zvejnieku iela 29,
Ikšķile

lauma.palmbaha@gmail.com

P

Skolas iela 2a, Ogre

info@teixma.lv

P

Kalēju iela 3, Ikšķile

sandra.babiluka@inbox.lv

P
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5 .2 . S P O R TA IN T E R E ŠU
Int e r e šu i z g l ī tī b a s p r og r a mmu
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS

38

KLAŠU
GRUPA

IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE

ĪSTENOŠANAS
VIETA

Dambrete

1.-12.

Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola

Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola

Bokss

3.-12.

Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola

Lielvārdes
sporta halle

Vieglatlētika

4.-12.

Ķeguma
komercnovirziena
vidussskola

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Meiteņu futbols

1.- 12.

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Pašaizsardzība

2.-12.

Lielvārdes
Sporta centrs

Lielvārdes
Sporta centrs

Pludmales volejbols

1.-12.

Lielvārdes
Sporta centrs

Lielvārdes
Sporta centrs

Volejbols

9.-12.

Madlienas
vidusskola

Madlienas
vidusskola

Vieglatlētika

10.-12.

Madlienas
vidusskola

Madlienas
vidusskola

Basketbols

10.-12.

Madlienas
vidusskola

Madlienas
vidusskola

Frisbijs

5.-12.

Ogres novada
Sporta centrs

Ogres 1. vidusskola

Pludmales volejbols

1.-12.

Ogres novada
Sporta centrs

Ogres novada
Sporta centrs

Volejbols

7.-12.

Ogres novada
Sporta centrs

Ikšķiles vidusskola

Futbols

9.-12.

Ogres novada S
porta centrs

Ogres Valsts
ģimnāzija

Vieglatlētika

7.-12.

Ogres novada
Sporta centrs

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

IZG L Ī TĪ BA
pi edā v ājums I z g l ī tī b a s i es t ā d ēs
PASNIEDZĒJS

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Dzintars Kaņeps

dzintars.kaneps@vidusskolalielvarde.lv

P

Vasīlijs Šelepjonoks

vasilijs.selepjonoks@vidusskolalielvarde.lv

P

Agita Kaļva

agita.kalva@kegumaskola.lv

S

Jānis Cīrulis

janis.cirulis@kegumaskola.lv

P

Aigars Kruvesis

aigars.kruvesis@inbox.lv

P

Emīls Mangulis

emils.mangulis2@inbox.lv

P

Miervaldis Līcītis

madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

S

Ēriks Oto

madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

S

Ēriks Oto

madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

S

Kristīne Treimane

kristinetrei@inbox.lv

P

Artūrs Mangulis,
Emīls Mangulis

emils.mangulis2@inbox.lv

P

Kristīne Viķele

kristine.papina@ogresnovads.lv

P

Patriks Malvess

patriks.malvess@gmail.com

P

Agita Kaļva

agita.kalva@kegumaskola.lv

P
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PROGRAMMAS
NOSAUKUMS

KLAŠU
GRUPA

IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE

ĪSTENOŠANAS
VIETA

Meiteņu futbols

6.-12.

Ogres novada
Sporta centrs

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Vieglatlētikas apmācība
ar šķēpa mešanas
specializāciju

6.-12.

Ogres novada
Sporta centrs

Ogres novada
Sporta centrs

Vispusīga fiziskā
sagatavotība bērniem un
1.-12.
jauniešiem ar speciālām
vajadzībām

Ogres novada
Sporta centrs

Ogres novada
Sporta centrs

Vieglatlētika

5.-12.

Suntažu vidusskola

Suntažu vidusskola

Kāpšanas sports

5.-12.

Suntažu vidusskola

Suntažu vidusskola

P r i v ā t o i n t e r e šu i zg l ī t ī b a s p r og
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS
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Klašu grupa/
Vecumposms

ĪSTENOTĀJS

Pašaizsardzība

9-18 g.

Aigars Kruvesis

Pludmales volejbols

8-19 g.

Biedrība "Sporta un
kultūras telpa "Ķirzaka""

Attīstības programma tenisā

9-18 g.

Biedrība "Ikšķiles bērnu un
jaunatnes tenisa skola"

Florbols

15-18 g.

Biedrība “Florbola sporta
klubs "OGRES VILKI"”

Slidošana iesācējiem

3.5-18 g.

Biedrība "Daiļslidošanas
klubs "Slidotprieks""

Daiļslidošana

11-18 g.

Biedrība "Daiļslidošanas
klubs "Slidotprieks""

Aikido un Aiki džitsu apmācība

4-17 g.

SIA "GIMNASIUM"

PASNIEDZĒJS

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Jānis Cīrulis

cirulis.fk33@inbox.lv

P

Uldis Doniņš

kristine.papina@ogresnovads.lv

P

Sanda Erbsa

kristine.papina@ogresnovads.lv

P

Dana Leibome

guntabumeistare@inbox.lv

S

Juta Buklovska

guntabumeistare@inbox.lv

S

r a mm u īs t e n o t ā j u p i e d āvā j u ms
ĪSTENOŠANAS
VIETA

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Lielvārdes Sporta centrs

aigars.kruvesis@inbox.lv

P

Ogres novada Sporta centrs,
Ogresgala pamatskola, Ķeguma
komercnovirziena vidusskola

emils.mangulis2@inbox.lv

P

Ikšķiles tenisa korti

viesturs.meidrops@gmail.com

P

Ogres 1.vidusskola, Ogres
valsts ģimnāzija

andris.vasioleks@gmail.com

P

Vidzemes Ledus halle, Ogre

info@slidotprieks.lv

P

Vidzemes Ledus halle, Ogre

info@slidotprieks.lv

P

Ikšķiles vidusskola

timmakaspars@gmail.com

P
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5 . 3. T E H NISKĀS
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS
3D printēšanas pamati un modelēšana

KLAŠU
GRUPA

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

7.-12.

Ogres Valsts ģimnāzija

5 . 4 . V ID E S
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS

KLAŠU
GRUPA

Vides pulciņš

4.-12.

IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE
Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola

ĪSTENOŠANAS
VIETA
Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola

5. 5. C I TA S IN T E R E ŠU
Int e r e šu i z g l ī tī b a s p r og r a mmu
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS
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KLAŠU
GRUPA

IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE

ĪSTENOŠANAS
VIETA

B, B1, A1, C1 autovadītāju
apmācība

10.-12.

Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola

Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola

Bridžs

4.-12.

Ikšķiles vidusskola

Ikšķiles vidusskola

Skolēnu mācību
uzņēmums

9.-12.

Ikšķiles vidusskola

Ikšķiles vidusskola

Prezentāciju veidošana,
prasmes

9.-12.

Ikšķiles vidusskola

Ikšķiles vidusskola

Valodu pasaulē /vācu
valoda/

4.-12.

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

JAU N R A D E S IZ G L Ī T ĪBA
ĪSTENOŠANAS
VIETA

KONTAKTINFORMĀCIJA

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

Ogres Valsts ģimnāzija

gimnazija@ogresnovds.lv

P

IN T E R EŠ U IZ G L Ī T Ī BA
PASNIEDZĒJS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

Velta Gobiņa

velta.gobina@vidusskolalielvarde.lv

P

IZ G L Ī TĪ BA S P RO G R AM M A S
pi edā v ājums I z g l ī tī b a s i es t ā d ēs
PASNIEDZĒJS

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Dzintra Mikolāne

dzintra.mikolane@vidusskolalielvarde.lv

P

Antra Ilziņa

371 9229324 antrailzina@gmail.com

P

Barba Lielbārde

26401200
barba.lielbarde@Ikskilesvidusskola.lv

S

Barba Lielbārde

26401200
barba.lielbarde@Ikskilesvidusskola.lv

S

Ivars Sprudzāns

ivars.sprudzans@kegumaskola.lv

S
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PROGRAMMAS
NOSAUKUMS

KLAŠU
GRUPA

IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE

ĪSTENOŠANAS
VIETA

Jaunsardze

4.-12.

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Ķeguma
komercnovirziena
vidusskola

Jaunsardze

5.-12.

Madlienas vidusskola

Madlienas vidusskola

Debašu klubs latviešu
valodā

7.-12.

Ogres Valsts
ģimnāzija

Ogres Valsts
ģimnāzija

Debašu klubs angļu
valodā

7.-12.

Ogres Valsts
ģimnāzija

Ogres Valsts
ģimnāzija

Novadpētniecība

7.-12.

Suntažu vidusskola

Suntažu vidusskola

Žurnālistika (skolas
tēla popularizēšana
sociālajos tīklos)

7.-12.

Suntažu vidusskola

Suntažu vidusskola

P r i v ā t o i n t e r e šu i zg l ī t ī b a s p r og
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS
Pitagora domnīca
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Klašu grupa/
Vecumposms

16-18 g.

ĪSTENOTĀJS
SIA "Pitagora domnīca"

PASNIEDZĒJS

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA

Edgars Kārkliņš

edgars.karklins@jc.gov.lv

P

Gunvaldis Kalva

madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

S

Dace Zemīte

gimnazija@ogresnovads.lv

P

Maija Vilnīte

gimnazija@ogresnovads.lv

P

Ilze Ludāne

guntabumeistare@inbox.lv

S

Kristīne Zobena

guntabumeistare@inbox.lv

S

r a mm u īs t e n o t ā j u p i e d āvā j u ms
ĪSTENOŠANAS
VIETA
online www.pitagoradomnica.lv

Pieejamība
(P- publiski/S - skolas
audzēkņiem)

KONTAKTINFORMĀCIJA
zubeinta@gmail.com

P
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6. N E F O R M Ā L Ā
DA R BĀ AR JAU NATN I
KOM ANDA OGRES NOVA DĀ :
Jaunatnes komandas mērķis ir iesaistīt novada
jauniešus, motivēt, attīstīt un pilnveidot prasmes,
zināšanas un kompetences, nodrošināt iespējas
attīstīt garīgo un fizisko potenciālu, palīdzēt
jauniešiem kļūt par aktīviem sabiedrības
locekļiem un radīt vidi veiksmīgai iekļaušanai
sabiedrībā. Darbs ar jaunatni ir
ceļa rādītājs uz drošu un
aizraujošu nākotni.

ZANDA BIEZIŅA
jaunatnes darbiniece

SABĪNE ZVIEDRE
jaunatnes darbiniece

A L E K S E J S S O L O VJ O V S
jaunatnes darbinieks
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IZGLĪTĪBA

Z I TA B Ē R Z I Ņ A IGAUNE

OGRES NOVADS

Ogre
Ikšķile
Ķegums
Lielvārde
Birzgale Jumprava
Krape Ķeipene
Laubere Lēdmane
Lielvārde Madliena
Mazozoli Meņģele
Ogresgals Rembate
S u n t a ž i Ta u r u p e
T ī n ū ž i To m e

jaunatnes darbiniece

D A C E N I KO L A I S O N E
jaunatnes lietu speciāliste

Darbs ar jaunatni
ir plānotu praktisku
pasākumu kopums,
kas nodrošina jauniešu
dzīves kvalitātes
uzlabošanos, veicina
saskaņotas jaunatnes
politikas īstenošanu un
tās koordināciju visos
līmeņos, identificējot
prioritāros rīcības
virzienu un rezultātus.
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NEFORMĀLĀ
IZGLĪTĪBA
Eurodesk, semināri, kursi, lekcijas,
projekti, sarunas, tikšanās,
pārgājieni, piedzīvojumi

ATBALSTS
BRĪVPRĀTĪGAIS
DARBS

Katram jaunietim ir
pieejams atbalsts savas
idejas īstenošanai

Iegūsti pirmo darba pieredzi,
veido kontaktus un sagatavo
sevi pieaugušo dzīvei

MOBILAIS DARBS
AR JAUNATNI
Satikties, sadzirdēt un radīt
līdzdalības iespējas katrā Ogres
novada pilsētā un pagastā

OGRES NOVADA
JAUNIEŠU DOME
Sekmē Ogres novada jauniešu sadarbību,
līdzdalību, piedalās lēmumu pieņemšanā, ideju
īstenošanā
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INICIATĪVU IDEJU
KONKURSS “JAUNIEŠU
[IE]SPĒJA”
Veicināt jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta
un izglītības procesos, sekmējot jauniešu
veselīgu dzīvesveidu un aktīvu sabiedrisko
līdzdalību

BA S E IN S, SL IDOTAVA ,
V E LO TR ASE - PUMP
T RACK, B IB LIOT ĒKA S,
S P ORTA, KU LTŪRA S,
PA S TAIG U U N AT PŪTA S
V I E TAS, U TT.

SKOLĒNU VASARAS
NO DARBINĀTĪBA
Sniegt iespēju iegūt papildus
ienākumus un nodrošināt iespēju
iegūt jaunas zināšanas, darba
prasmes, iemaņas un pieredzi

Kustība ķermenim, prātam un
labsajūtai

SKOLU
PAŠPĀRVALDES,
PADOMES

Ja unie šu te lpas u n
s a tikšanās v ietas:
Ogre

Ogres novada Kultūras centrā, Brīvības
ielā 15, 2022.gada vasarā tiks atklāta Jauniešu
māja, Brīvības ielā 40

Ikš ķ ile

Pārstāvi savas skolas un
skolēnu intereses

Ikšķiles jauniešu centrā, Birzes ielā 33a

Lielvā rde
Ķeg um s

jauniešu telpā, Raiņa ielā 11a

Ķeguma dienas centrā, Liepu alejā 1b

jaunatne@ogresnovads.lv
JauniesiemON

JauniesiemON

www.ogresnovads.lv

www.onizglitiba.lv
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7. A B S O L V E N T U
PAR EDGARA KAULIŅA
LIELVĀRDES VIDUSSKOLU
“Ir brīnišķīgi, ka joprojām ir iespēja sazināties, piemēram, ar
latviešu valodas skolotāju un uzdot kādu komatu jautājumu
vai lasīt angļu valodas teicienus skolotājas Facebook lapā. …
Skolotāju pienesums tomēr ir daudz plašāks par pašiem mācību
priekšmetiem. Man patika, ka skola nebija pārmērīgi liela un bija
iespēja zināt visus savus un paralēlklasesbiedrus”.
Arta Sprice, EKLV absolvents 2014

“Vidusskolā bija iespēja piedalīties pašpārvaldē, Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skolā, aizbraukt uz Briseli, Eiropas
Parlamentu. Izbaudīt Gredzenu vakaru. Manuprāt, mācību
kvalitāte bija atbilstoša, un, manuprāt, pēc vidusskolas
absolvēšanas lielākā daļa skolēnu tiek un mācās budžetā.
…Ir ārpusklases aktivitātes, turpat blakus vai netālu var atrast
sev hobiju vai nodarbošanos, kā piemēram, sports, dejošana,
dziedāšana u.t.t.”
Liene Začeste, EKLV absolvente 2019

“Kopumā visaugstāk vērtēju to, ka šī skola man iemācīja mācīties.
Tas ļoti noder Medicīnas studijās, jo mācību apjoms ir milzīgs
un jāmāk gan saorganizēt laiku, gan pašai izprast un atcerēties
informāciju. Ļoti noderējušas zināšanas, kā veikt praktiskus
darbus un pētījumus, esmu pateicīga arī par teorētisko zināšanu
kvalitāti. Skolā pārvarēju arī bailes no publiskās runas, jo veicām
daudz prezentāciju un darbu aizstāvēšanu.
Nav jāmeklē neviena ģimnāzija un jābrauc prom no sava novada,
jo varu droši teikt, ka šī skola ne tikai spēj konkurēt ar augstas
reputācijas ģimnāzijām, bet arī pārspēt tās - galvenais ir paša
motivācija un ambīcijas, jo no pieredzes varu teikt, ka šeit nekas
nav neiespējams.”
Zanda Jefremova, EKLV absolvente 2021
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INFO
PAR IKŠĶILES VIDUSSKOLU
Ikšķiles vidusskola ir ikviena skolēna otrās mājas, kur ir sakārtota
un pozitīva vide; draudzīgi, radoši un iedvesmojoši klases un
skolas biedri; atbalstoši, ieinteresēti, saprotoši uz sadarbību
vērsti pedagogi, kas kopā veido vidi efektīvām mācībām. Skolā
tiek novērtēts un atbalstīts ikviena skolēna ieguldījums mācību
procesā un ārpusstundu pasākumos. Pedagogi skolēnus iesaista
dažādos tradicionālos un inovatīvos pasākumos, konkursos,
sacensībās un projektos, kas sniedz atbalstu sevis apzināšanā;
padziļina zināšanas, prasmes un iemaņas dažādos mācību
priekšmetos; padziļina izpratni par apkārtējo pasauli, cittautu
kultūru; veicina pilsonisko līdzdalību un palīdz pieņemt karjeras
lēmumus. Kā pozitīvs bonuss ir iespēja iegūt autovadītāju
apliecību. Ikšķiles vidusskola ir kā kopienas centrs ar noturīgām
tradīcijām, kas veicina piederības izjūtu gan iestādei, gan
vietējai sabiedrībai. Ļoti svarīga ir sajūta, ka Tu skolā esi gaidīts,
pamanīts, saprasts, atbalstīts un novērtēts! Svarīgi, ka Tu ar
lepnumu vari teikt : “Es no Ikšķiles!”
Undīne Marta Zirne - bijusī Skolēnu pašpārvaldes prezidente

Ikšķiles vidusskola ir skola ar spēcīgām tradīcijām, kuras gadu no
gada tiek stiprinātas un papildinātas ar jaunām, stiprinot skolēnu
- Ikšķiles pagasta jauniešu- lokālpatriotismu, izpratni, cieņu un
interesi pret vēsturi, kultūru un mākslu tās dažnedāžadākajās
izpausmēs. Skola, kurā skolēns ir personība, kuras attīstībai un
dažādo personības šķautņu izkopšanai ir nodrošināta atbalstoša
vide un nepieciešamie instrumenti. Dziedāt, dejot, spēlēt teātri,
improvizēt, izšūt, programmēt, zīmēt, debatēt, klusēt vai uzstāties
ar publisko runu, rakstīt un īstenot projektus, dibināt mācību
uzņēmumu - dari, ko vēlies un visā būs atbalsts un iespējas. Ne
tikai atbalstošs personāls un pedagogi, bet arī pašu jauniešu
iniciatīvas un līdzdalība. Skolēnu pašpārvalde ne tikai uzlabo
skolas ikdienas un kultūras vidi, bet arī ir veids, kā apgūt līderību,
darbu komandā un organizatoriskās prasmes.
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Esmu pārliecināta, ka Ikšķiles vidusskolai un tās kolektīvam
ir bijusi liela ietekme uz to, ka esmu inženiere pēc izglītības,
bet māksliniece sirdī. Nopietnajā profesijā noder prasmes un
zināšanas, kas iegūtas izglītības procesā, bet būtiskas ir prasmes,
kas iegūtas darbojoties Skolēnu pašpārvaldē, organizējot
pasākumus, izkoptā publiskā runa pie skolotājas Zanes Bēķes,
nostādītā balss dziedot korī un skolo pie Ingūnas Bērziņas,
improvizācijas teātrī apgūtās prasmes palīdz vieglāk un ar
smaidu pārdzīvot neveiklās situācijas ikdienā :)
Laura Andrijonoka - bijusī Skolēnu pašpārvaldes prezidente
Ikšķiles vidusskolā iemāca, ne tikai lietas, kas jāzina vidusskolu
beidzot, bet arī parāda dažādus veidus kā veidoties cilvēkam
pašam kā personībai. Skola ļāva izpausties radoši un veidot
dažādus pasākumus. Siltākās atmiņas ir par garajiem,
smieklīgajiem un neaizmirstamajiem mēģinājumiem veidojot
Žetona vakara izrādi, kuru mēs aizvedām parādīt teātra
festivālā. Vidusskola ir laiks, kurā gribēsies atgriezties vēl un vēl,
tādēļ tās atmiņas ir jāveido visiem kopā un neaizmirstamas!
Ar cieņu Ilze Zirnīte- bijusī Skolēnu pašpārvaldes
prezidente (ex.Rizena)

MADLIENAS VIDUSSKOLA
Man šodien ir milzīgs gandarījums par to, ka nekad nav nācies
kautrēties, sakot, ka esmu no laukiem, no Madlienas, un esmu
absolvējusi Madlienas vidusskolu! Tāpēc novēlu Madlienas
vidusskolai, lai arī turpmāk tās absolventiem, atskatoties uz
saviem skolas gadiem, saglabātos lepnuma un cieņas pilnas
sajūtas. Lai arī turpmāk skolā darbotos sirdsgudri un talantīgi
skolotāji, kas spēj būt spilgtas personības! Bet kur tad skola bez
skolēniem!Lai skolai būtu čakli, zinātkāri un aizrautīgi skolēni,kas
tāpat kā es vienmēr ar lepnumu spētu teikt - mana skola bija
Madlienas vidusskola!
Egita Proveja, 1993.gada absolvente
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ABSOLVENTI SAVU ĶEGUMA
KOMERCNOVIRZIENA
VIDUSSKOLU NEAIZMIRST
JĀNIS ĀMANIS – Nacionālā teātra aktieris
Ko Ķeguma skola ir devusi man?
Tā ir pati labākā, jo tā ir mana skola. Tieši
šeit esmu guvis savai dzīvei pamatus, kā
arī zinības, kuras ļauj man konkurēt darba
tirgū un būt par veiksmīgu Nacionālā teātra
aktieri. Drosme, atļaušanās, pārliecība,
zināšanas,
nedaudz
bezkaunības
un
sirsnības - tas ir tas, kas raksturo manu
skolu.
Katru rītu, ierodoties skolā, Tu šeit esi gaidīts un jūties daļa
no liela organisma. Vienmēr esmu izjutis ieinteresētību tajā,
ko skolēns dara vai jautā. Tieši šeit es satiku neaizmirstamus
skolotājus, kurus apciemoju joprojām. Un šajās reizēs vienmēr
iegriežos arī skolas ēdnīcā, jo citās skolās tik virtuozi pagatavotas
pusdienas, kas kutina garšas kārpiņas, neesmu baudījis.
Un neaizmirstama ir tikšanās ar skolas bērniem, jo viņu acu
skatieni un smaids liecina, ka esmu šeit atpazīstams mīlēts.

ANNIJA SPILBERGA – Latvijas Jūras
Akadēmijas studente
Jauniešiem skolas gados piemīt vēl daudz
neizmantotu, nezināmu resursu.
Ķeguma
komercnovirziena
vidusskolā
aizvadītais laiks man deva iespēju izmēģināt
savas spējas, pārbaudīt gribasspēku, pieņemt
izaicinājumus, meklējot savu īsto ceļu dzīvē.
Skola man pavēra durvis tālākai profesionālai
izaugsmei, jo šeit man bija iespēja sevi pilnveidot ne tikai
mācībās, bet arī parādīt sevi skolas ārpus stundu aktivitātēs un
starptautiskos izglītības projektos – “Baltic youth leadership
program”, “Erasmus+”, SMU JAL. Iegūtās prasmes tagad noder,
darbojoties starptautiskās kuģa “Stolt Perseverance” komandas
sastāvā.
Paldies visiem, kuri šajā skolā mudināja mani tiekties pēc
visaugstākā!
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OGRES TEHNIKUMS
PĒTERIS BITĀNS
2014.gadā absolvēju Ogres tehnikumu,
iegūstot elektronikas tehniķa kvalifikāciju,
kas noderēja turpmākajā karjerā, ieskaitot
studijas augstskolā, jo man bija iepriekšējā
pieredze un priekšzināšanas.
Jau kopš 2014.gada veidoju elektronikas
blogu (emuāru: https://peterisbitans.blogspot.
com/), kas paredzēts visiem, kurus interesē
elektronika, fizika un tehnoloģijas kopumā.
Pēc tehnikuma absolvēšanas studēju Ventspils Augstskolā, kuru
absolvēju 2019.gadā, iegūstot elektronikas inženiera kvalifikāciju
(maģistra grādu elektronikā). Jau studiju laikā sāku strādāt
Ventspils Augstskolā, protams, bija arī citas darba iespējas, jo
labus speciālistus novērtē un meklē ar uguni. Runājot detalizētāk
par darba pieredzi, esmu strādājis par laborantu, vieslektoru,
Inženierzinātņu nodaļas speciālistu, elektronikas inženieri,
pakāpeniski pierādot sevi kā ļoti labu un uzticamu darbinieku.
Kāpēc izvēlējos elektroniku? Atbilde: jo kādreiz domāju, ka
elektronika ir ļoti tumša bilde, protams, tagad tā nedomāju.
Noteikti varu apgalvot, ka nenožēloju izvēli, jo elektronika ir
paredzēta tiem, kam interesē fizika, tehnoloģijas, kam patīk
projektēt, veidot dažādas ierīces, kam patīk domāt, iedziļināties
sistēmās un to darbībā. Noteikti varu apgalvot, ka Ogres
tehnikums ir pamats manam stāstam
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JĀNIS MĀJENIEKS
Mani sauc Jānis Mājenieks un esmu gandarīts,
ka tehnikumā apguvu mežsaimniecības tehniķa
specialitāti. Skola ir ielikusi labu pamatu
interesei par mežu.
Pateicoties šai interesei esmu strādājis uz
forvarderiem, harvesteriem. Paralēli darbam
studēju LLU neklātienē 5 gadus. Vēlāk
maģistra studijās devos mācībās uz Norvēģiju
par meža apsaimniekošanu, kur piestrādāju arī mežā. Tur
pārvietošanās pa klinšaino apvidu jau pati par sevi ir apgrūtinoša,
nemaz nerunājot par strādāšanu. Tālāk sekoja studijas Francijā
par kokmateriālu tirdzniecību. Pašreiz strādāju “Latvijas Valts
mežos” par mežizstrādes meistaru.
Tuvāko gadu plānos ir uzcelt nelielu atpūtas meža mājiņu (angl.
cabin). Mežā ir krietni vairāk, ko redzēt, izzināt un piedzīvot nekā
sākotnēji varētu šķist.

DĀVIDS ŅIKITA GRUZNOVS
Mācoties PIKC Ogres tehnikuma Vides
dizaina programmā guvu labas zināšanas
gan teorētiskā, gan arī praktiskā līmenī. Viena
no iespējām, kā studiju laikā sevi pilnveidot
bija piedalīšanās dažādos Valsts mēroga
konkursos, piemēram konkursā SkillsLatvia
2018 nominācijā “Skatlogu dizains un
noformēšana” kur ieguvu bronzas medaļu
un konkursā “Dizaina arēna 2020” skolu un
augstskolu konkursā, kur ieguvu 3. vietu. Ar savu kvalifikācijas
darbā izstrādāto vides dizaina projektu “Saules šūna” iekļuvu
Latvijas Dizaineru Gada balvas nominantu skaitā. Manuprāt,
Vides dizaina profesija ir ļoti plaša un to ir vērts apgūt, lai gūtu
zināšanas par dažādiem dizaina novirzieniem, kā rezultātā ir
vieglāk saprast, ko tieši vēlies darīt nākotnē plašajā dizaina
pasaulē. Šobrīd skolā iegūtās zināšanas palīdz strādājot Rīgas
Krēslu fabrikā, izstrādājot jaunus dizaina projektus.
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KRISTĪNE BUČE
Esmu Ogres tehnikuma – tolaik gan Ogres
arodģimnāzijas – absolvente. Tehnikumā
apguvu grāmatveža profesionālo kvalifikāciju.
Pēc tehnikuma beigšanas mani skolotāji
piedāvāja iespēju uzsākt darba gaitas
tehnikumā. Kolēģu mācīta, atbalstīta,
iedrošināta un novērtēta Ogres tehnikumā
strādāju jau 18 gadus un esmu galvenā
grāmatvede.
Pa karjeras kāpnēm kāpu lēnām, apliecinot iegūtās zināšanas
un prasmes gan ar smagu ikdienas darbu, gan attieksmi, gan
personīgajām īpašībām. Ogres tehnikumā esmu strādājusi četros
dažādos amatos – grāmatvede, lietvede, personāla speciāliste un
galvenā grāmatvede. Šo amatu maiņa veicināja manu izaugsmi,
tā bija lieliska pieredze un iespēja apgūt ko jaunu, kas noder man
vēl šodien.
Uzskatu, ka ikvienam cilvēkam ir svarīgi nepārtraukti pilnveidoties
un iegūt jaunas zināšanas un prasmes, īpaši – jauniešiem, kuri
tikko ieguvuši kādu profesionālo kvalifikāciju un vēl nav kļuvuši
par nozares speciālistiem. Tā arī es pēc vidējās profesionālās
izglītības iegūšanas nolēmu turpināt izglītību Latvijas
Universitātē, kur ieguvu maģistra grādu ekonomikas jomā,
īpašu uzmanību veltot – grāmatvedībai, auditam un analīzei.
Šodien sabiedrībā arvien biežāk runājam par mākslīgo intelektu
un tehnoloģijām, kas ar laiku aizstās grāmatvedi, bet tas
noteikti nenozīmē grāmatveža profesijas beigas, jo vienmēr būs
nepieciešamība pēc, manuprāt, paša vērtīgākā resursa – cilvēka.
Vēlos aicināt ikvienu jaunieti, kam piemīt pacietība, racionāla,
analītiska un stratēģiska domāšana, nenobīties un izvēlies iegūt
profesionālo izglītību – grāmatveža arodu, jo profesija, kas patīk,
ir nākotnes pamats.
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Dizains un druka

