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Sadziedāšanās pasākums veltīts Raimondam Paulam
LAI SKAN!
Ar šādu devīzi tika atklāts Raimonda Paula dziesmu vakars 1.aprīlī Ojāra
Vācieša Gaujienas vidusskolā, veltīts diţā komponista 80 gadu jubilejai.

Pasākumu vadīja mūzikas skolotāja
Dagnija Pakalne, kas bija to sagatavojusi gan izzinošā, gan izklaidējošā jomā.
Skolēni kopā ar skolotājiem piedalījās viktorīnā – 6 komandās. Viktorīnas
uzdevumos bija jāparāda savas zināšanas par Raimondu Paulu, jāuzmin gan
populāru, gan mazāk pazīstamu dziesmu melodijas gan pēc to vārdiskā
apraksta, gan atskaņotā mūzikas fragmenta, kuras tad varēja kopīgi dziedāt
visi klātesošie, gan arī jābūt zinošiem par populārākajiem dziesmu
izpildītājiem. Šo viktorīnu, kas vizuāli atgādināja atraktīvu šovu, papildināja
„reklāmpauzes” – klašu priekšnesumi, kuros skolēni uzstājās ar iestudētu
dziesmu. 5.klase bija sagatavojusi dziesmu „Cāļus skaita rudenī”, 6.klase –
„Nepareizā dziesma”, 7.klase – „Muļķe sirds”, 8.klase – „Laternu stundā”,
9.klase – „Cielaviņa”, 11.klase – „Trīs runči”, 12.klase – „Tā es tevi mīlēšu…”,
un malā nepalika arī skolotāji, kas bija sagatavojuši dziesmu „Mafija”. Prieks,
ka šajos klašu priekšnesumos uzstājās visi skolēni.
Pasākums noslēdzās ar viktorīnas rezultātu rezumējumu, dalībnieku
sveikšanu.Liels paldies skolotājai Dagnijai Pakalnei par ieguldīto darbu
pasākuma organizēšanā, visiem klātesošajiem tas ļāva izbaudīt prieka pilnas
emocijas, ko sniedz dziesma un kopīgais klātbūtnes efekts – sadziedāšanās.
Foto no pasākuma šeit
Ilze Zilbere
Skolotāja

Izstādes “Gaujienieši Sibīrijā un trimdā” atklāšana

Divas melnas zibens šautras –
1941.gada 14.jūnijs un 1949.gada 25.marts – izmainīja daudzu cilvēku likteņus
Latvijā. Arī gaujieniešu dzīvē padomju varas deportācija un represijas atstāja
neizdzēšamas pēdas.
25.martā Gaujienas iedzīvotāji pulcējās pie piemiņas akmens deportētajiem
Gaujienas kapsētā. Gaujienas pagasta pārvaldnieces I.Lukjanovičas un tautas
nama vadītājas L.Poševas vārdi atgādināja smagos mirkļus latviešu tautas
dzīvē. Svecītes un ziedi sagūla pie piemiņas akmens.
Turpinājumā Gaujienas tautas namā notika pasākums “Mēs pārnāksim
mājās”, veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņai ciklā „Latvijas
simtgadei”. Zālē pulcējās represētie, gaujienieši un viesi.
Šī pasākuma laikā tika atklāta izstāde “Gaujienieši – Sibīrijā un trimdā”.
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolēni - Nauris Čers, Dita Poševa, Līva
Lārmane, Lāsma Harkina, Aleksandra Regīna Lauce, Elīna Bondare un Eilīna
Anatapsone septiņu gadu laikā uzrakstīja 13 gaujieniešu dzīvesstāstus,
izveidoja radošus darbus, un gala rezultātā tapa izstāde.
Savus dzīvesstāstus skolēniem uzticēja Jānis Akmentiņš, Anastasija Ekure,
Agata Lauce, Agnese Kamzole, Inta Zučika, Lilija Pliškina, Anatolijs Kotovs,
Skaidrīte Krastiņa, Ārija Lambre, Gaida Leoska, Marija Lukjanoviča un Ruta
Beatrise Antona. Šie stāsti ir par dzīvi Sibīrijā, tālajos ziemeļos, trimdā – ASV
un par dzīvi pēc atgriešanās. Viņi visi ticēja, ka pārnāks mājās, un sapnis par
mājām piepildījās. Paldies par savu dzīvesstāstu uzticēšanu jaunajai
paaudzei!
Liels paldies ir jāsaka Gaujienas tautas nama vadītājai Laimai Poševai, kas
palīdzēja sagādāt līdzekļus izstādes stendu tapšanā, un par rūpēm pasākuma
sagatavošanā!
Ojāra Vācieša vidusskolas direktore Ieva Zariņa pateicās ar ziediem skolotājai
un grāmatu “Adzele – Gaujiena 1111-2011” skolniecēm par ieguldīto
pētniecisko darbu vairāku gadu garumā. 12.klases skolnieces saņēma arī Apes
novada domes atzinības rakstus un naudas balvas par savu ieguldījumu
Gaujienas vēstures pētīšanā un popularizēšanā.
Izstādi “Gaujienieši – Sibīrijā un trimdā” visu aprīļa mēnesi varēs apskatīt
Gaujienas tautas nama mazajā zālē.

Foto no pasākuma šeit
Līga Bukovska
Vēstures skolotāja

Konkurss “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”

23.martā Alūksnes muzejā satikās skolēni no
Alūksnes un Apes novadiem, lai iepazīstinātu ar savu paveikto gada laikā,
pētot deportēto iedzīvotāju likteņus.
Mūsu skolas 12.klases skolnieces Dita Poševa, Aleksandra Regīna Lauce, Līva
Lārmane un Elīna Bondare kopā ar vēstures skolotāju jau septīto gadu
piedalījās konkursā “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”. Uz
Alūksni tika atvests Gaujienas skolēnu iepriekšējos gados paveiktā darba
rezultāts - mobilā izstāde par deportētajiem gaujieniešiem.
Meiteņu uzstāšanās bija emocionāls vēstījums par 1941.gadā un 1949.gadā
deportētajiem gaujieniešiem. Klātesošie varēja iepazīties arī ar atvesto izstādi.
Līga Bukovska
Vēstures skolotāja

Pirmssvētku dienas Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā bija
veltītas projektu darbam, kurā īstenojām vienu no skolas
audzināšanas uzdevumiem – veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Skolēniem darbs bija saplānots 3 dienās – no 22. – 24.martam. Projekta
pirmā diena bija veltīta veselīgam uzturam. Skolēni klausījās lekcijas par
veselīgu uzturu, piedalījās diskusijās, daloties savā pieredzē, uzzināja daudz ko
jaunu, kā piemēram, kādus produktus drīkst glabāt blakus ledusskapī un
kādus nedrīkst, ko mūsu organismam nodrošina tik nepieciešamās
olbaltumvielas, minerālvielas, ogļhidrāti, vitamīni, kā sabalansēt pareizu
ēdienkarti. Teorētisko materiālu skolēni pārbaudīja praksē, jo klašu telpas šajā

dienā pārtapa par virtuvēm, kur tika gatavoti daţādi ēdieni – gan salātu
variācijas, gan deserti -, ievērojot veselīga uztura nosacījumus. Praksē skolēni
pārliecinājās, ka ēst veselīgi nozīmē arī ēst garšīgi.
Otrā diena bija veltīta veselīgām savstarpējām attiecībām, jo laba
komunikācija ir radošas personības garants. Skolēni gan klašu kolektīvos
diskutēja, izmantoja videofilmu materiālus, tos analizējot, komentējot, gan
uzklausīja speciālistu viedokli. Ar visām vecuma grupām atsevišķās
nodarbībās runāja pārstāvis no organizācijas „Papardes zieds”. Lai mēs viens
otram nepadarītu dzīvi smagu, ir jāievēro likumi, kas valda jebkurā
demokrātiskā sabiedrībā. Par to ar skolēniem runāja Apes novada
administratīvo lietu inspektors Z.Safranovičs.
Trešā diena bija veltīta fiziskām aktivitātēm, jo veselā miesā mājo vesels gars.
Rītu skolēni iesāka ar foto orientēšanās nodarbību, pēc tam sekoja daţādas
sporta nodarbības Gaujienas internātpamatskolas sporta zālē, kas vizuāli
atgādināja ZZS čempionāta aktivitātes, jo daudzu klašu kolektīvi jau ir
iepazinuši šo atraktīvo kopā sportošanas mirkli gan Madonā, gan pat Rīgā.
Lieldienu noskaņās skolēni guva pozitīvas emocijas, pilnveidojot sevi gan
fiziski, gan garīgi.
Ieskats projektu darbā
Ilze Zilbere
Skolotāja

No 7. – 11.martam Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā norisinājās
e-prasmju nedēļa.
Ikvienam, kuram radās kāds jautājums, kas saistīts ar datorprasmēm, varēja
to noskaidrot. Klases stundās no 1.-12.kl. bija vienota tēma. Katrs audzinātājs
aktualizēja jautājumus – “Drošs internets, droša interneta vide.” Skolēni
pildīja uzdevumus, skatījās Video filmiņas, veica diskusijas, veidoja plakātus,
pildīja testus, zīmēja.
Otrdien 1.-4.kl.skolēni sacentās spēlē “Parādi ceļu datorrobotiņam.”
Rezultāti bija šādi:
1.klasē – 1.vieta A.Antonovs, 2.vieta T.Bukoveckis, V.Lepins, 3.vieta
L.Saharova, K.B.Pilmane.
2.klasē – 1.vieta R.Pakalns un M.Kalniņa, 2.vieta M.Andersons un
Dţ.R.Alsvika, 3.vieta E.E.Krasnojarskis.
3.klasē – 1.vieta Ē.Strazdiņš un E.Jāņkalns, 2.vieta A.Korobova, K.Zirdziņa un
A.Lūse, 3.vieta R.Gurovs, I.Alvatere un M.A.Ksenofontova.
4.klasē – 1.vieta U.Sproģis un Dţ.Bukoveckis, 2.vieta Ģ.Harkins un
K.Lārmanis, 3.vieta K.Elmanis un M.Tralla.
Otrdien un trešdien skolā tika organizētas daţādas spēles, kuras spēlējām
interneta vidē. Skolēnu atsaucība pamatskolas klasēs bija liela, katrs varēja

izspēlēt daţādas grūtības pakāpes loģiskās domāšanas spēles. 1. - 3.kl. pēc
daţādu krāsu un formu puzles gabaliņiem bija jāsaliek objekti – cipari, burti,
priekšmeti, matemātiskās figūras, krāsu spainīši. 4.- 6.kl. sacentās par labāko
“loģisko domātāju” spēlē “Piedzīvojums meţā.” Bija jāiekļaujas laikā, vāverei,
zaķim vai lācim palīdzot nonākt līdz galamērķim – pie rieksta, burkāna vai
medus poda. 7.-9.kl. spēlēja spēli, kurā robotiņam jānorāda pareizās
komandas, lai viņš, ieslēdzot visas lampiņas, nonāktu līdz uzvarai. Šajā klašu
grupā cīņa bija vissīvākā, jo uzdevums bija grūts, reizēm pat līdzēja drauga
ideja un palīdzība, lai nokļūtu tālāk.
Spēļu rezultāti:
1.klasei par spēļu entuziasmu
2.klasē – 1.vieta R.Pakalnam, M.Kalniņai, 2.vieta M.Andersonam, 3.vieta
K.K.Bērziņai.
3.klasē – 1.vieta A.Lūse, 2.vieta I.Alvatere, 3.vieta A.Korobova, K.Zirdziņa.
4.klasē – 1.vieta U.Sproģis, K.Lārmanis, 2.vieta Dţ.Bukoveckis, K.Pētersons,
3.vieta K.Elmanis.
5.klasē – 1.vieta M.F.Pastors, 2.vieta I.Āboliņš, J.K.Celenberga, 3.vieta
Z.Allika.
6.klasē – 1.vieta A.Pakalne, J.Kalniņš, 2.vieta G.Ķelps. 3.vieta A.Kalniņš.
9.klasē – 1.vieta J.Bukoveckis, 2.vieta V.Borovko, J.Larionovs, D.Saldaks,
3.vieta K.Harkina.
Skolēni no 1.-12.klasei nedēļas garumā tika aicināti zīmēt savu “Datorvīrusu,”
lai izteiktu savas fantāzijas gan uz lapas, gan kādā no zīmēšanas
programmām. Mazāko klašu skolēni to darīja zīmējot uz lapām ar zīmuļiem,
krītiņiem, guaša krāsām, bet 5.-12. kl. – uzzīmējot datorā.
No 1.-3.klasei konkursā piedalījās visi skolēni, katrs radot savu iedomāto
ĻAUNDARI - “Datorvīrusu.” Ļoti interesanti bija arī 5.-9.klašu skolēnu
iesūtītie darbi. Visi “Datorvīrusi” ir izvietoti apskatīšanai un novērtēšanai.
Jācer, ka mums nevienam nekad nenāksies sastapties ar kādu no postītājiem.
Sargāsim savas ierīces no viņiem, strādāsim drošā un pasargātā datorvidē!

Iesūtītajiem darbiem tika doti nosaukumi:
1.klasē – “Datorvīruss – iekarotājs” , "Draudzīgākais datorvīruss” , “Košākais
datorvīruss.” , “Grafiskākais datorvīruss”
2.klasē – “Tehniskākais datorvīruss”, Baisākais datorvīruss”, “Krāsainākais
datorvīruss”
3.klasē – “Bēdīgākais datorvīruss” , “Garšīgākais datorvīruss”, “Super
datorvīrusi” ,
“Grafiskākais datorvīruss”
4.klasē – “Ģeometriskākais datorvīruss”, “Vīruss – Mangazors”
5.klasē – “Vārdiskākais datorvīruss”,“Uzbrūkošākais
datorvīruss”, “Bioloģiskākais datorvīruss”, “Datorvīruss – AnYnAmOus”
6.klasē – “Uzbrūkošākais datorvīruss”, “Spocīgākais
datorvīruss”, “Ģeometriskākais datorvīruss”
9.klasē – “Baisākais datorvīruss”
Paldies visiem, gan skolēniem, gan skolotājiem, kas piedalījās eprasmju nedēļas aktivitātēs!
Dagnija Pakalne
Informātikas skolotāja

Dabaszinību un matemātikas nedēļa
„Katrā dabas zinātnē ir tieši tik daudz patiesības, cik tajā ir
matemātikas” (Kants)
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā no 29.februāra līdz 4.martam notika
matemātikas un dabas zinību nedēļa. Skolēni piedalījās un paši organizēja
daţādas aktivitātes. Pirmdienā katra klase veidoja kolāžu par izvēlētu
tēmu: Atklājumi un interesanti fakti (1.,4.,5.,6.,9.klase), „Dzīvnieku pasaulē”
(2.,3.,8.klase), „Kosmosa izpēte” (7.klase), „Zinātnieku atklājumi” (11.klase)
un „Cilvēka organisms” (12.klase). Skolēni ieguva zināšanas ne tikai veidojot
darbus, bet arī visu nedēļu varēja iepazīties ar faktiem un uzzināt jaunu
informāciju, apskatot kolāţu izstādi.
Otrdiena bija ilūziju un triku diena, kurā 8. un 9.klases skolēni
sagatavoja un rādīja daţādus eksperimentus 1. – 4.klašu un 5. – 7.klašu
skolēniem. Interesantus eksperimentus parādīja arī ķīmijas un fizikas
skolotājas.
Trešdienā notika nodarbības brīvā dabā. Tajās piedalījās visu klašu
skolēni un veica uzdevumus atbilstoši vecuma grupai. Tika mērīti ozoli skolas
pagalmā, noteikts to diametrs, un zīmētas tabulas un grafiki. Noteicām
attālums ar daţādiem paņēmieniem – mērot ar pēdām, nosakot pēc acumēra,
mērot ar mērlenti. Skaitījām logus skolas dienvidu fasādē, veicām mērījumus
un aprēķinus skolas kāpņu vidējā pakāpiena noteikšanai. Tāpat arī vajadzēja
noteikt koku sugu ziemā, ja nav lapojuma, un debess puses.
Ceturtdiena bija zināšanu „parādīšanas” diena. Skolā notika
viktorīnas divās vecuma grupās: 1. – 4.klase un 5. – 8.klase. Sākumskolas
grupā tika veidotas jauktās komandas. Komandām bija jārisina un jāatbild uz
daţādiem jautājumiem. Uzvarēja „Zaļā” komanda – Ketija Pilmane (1.kl.),
Marta Kalniņa (2.kl.), Arta Korobova un Ija Alvatere (3.kl.), Megija Tralla un
Uvis Sproģis (4.kl.).
Pamatskolas grupā startēja klašu komandas. Viktorīnu vadīja 11.klases skolēni
Justīne un Jurģis. Uzdevumi – ar daţādu saturu un grūtības pakāpi, gan tādi,
kuros jāparāda stundās iegūtās zināšanas, gan atjautības un loģiskās
domāšanas uzdevumi. Noslēgumā „Mēmais šovs”, kurā jāparāda
matemātiskas figūras un Jurģa joka uzdevums. 1.vietu ieguva 8.klases
komanda „Ping pong”, 2.vietu – 5.klases „Cālīšiem”, 3.vietu – 6.klases „Smart
Team”, bet, ar 0,5 punktiem atpaliekot, atzinību ieguva 7.klases „Visvalţi”.
Visas nedēļās laikā skolēni gatavojās lidmašīnu (1. – 4.klases) un automašīnu
(5. – 12.klases) pašdarināto transporta līdzekļu (no otrreizējām izejvielām)
sacensībām. Sākumskolas skolēnu lidmašīnām notika sacensības par tālāko
lidojumu. Uzvarēja – Daniela Liepiņa (4.kl.), 2.vieta – Kristers Lārmanis
(4.kl.), 3.vieta – Rauls Pakalns (2.kl.) un atzinību ieguva Tomass Bukoveckis
(1.kl.)

Pašdarinātās automašīnas sacentās 3 nominācijās – mehānisko automašīnu
klasē, iestumjamo automašīnu klasē un „gumijmašīnu” klasē. Visvairāk
automašīnu bija izgatavojuši 12.klases un 6.klases skolēni.
Paldies skolēniem par atsaucību un aktīvu līdzdalību pasākumos.
Foto "Kolāţu veidošana" šeit
Foto "Skolēni eksperimentē" šeit
Foto "Nodarbības brīvā dabā" šeit
Foto "Sākumskolas aktivitātes" šeit
Foto "Viktorīna" šeit
Foto "Pašdarināto lidmašīnu un automašīnu čempionāts" šeit
Matemātikas un dabas zinību priekšmetu skolotāju vārdā - Anita Grizāne

Valsts literārais konkurss „Teiksma par Oskaru Kalpaku”
„Sudrabotus dubļus bridu, Tēvu zemi sargājot,” tāds šogad bija literārā
konkursa moto, veltīts Latvijas brīvības cīņu dalībniekam pulkvedim Oskaram
Kalpakam. Skolēni tajā varēja piedalīties, rakstot savu teiku par Oskaru
Kalpaku. No Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas konkursā piedalījās 2
skolēni – Toms Lipstoks (8.kl.) un Krists Aksels Buţa (7.kl.). Pēc ţūrijas
komisijas vērtējuma Krists iekļuva konkursa finālā un tika uzaicināts uz
konkursa noslēguma pasākumu Rīgā.
Kopā ar Kristu un zēna mammu 6.martā – Oskara Kalpaka piemiņas dienā –
devāmies uz Rīgu, kur Kara muzejā notika svinīgs pasākums.
Sarkanbaltsarkanām svecēm degot, skanēja dziesmas Ievas Akurateres
izpildījumā, tika sveikti konkursa dalībnieki – finālisti, jaunajiem autoriem
paldies par uzšķilto patriotisma dzirkstelīti teica Eiropas Parlamenta deputāts
Artis Pabriks, NVO „ In Patria Credere” valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns,
„Daugavas Vanagu” Centrālās valdes priekšsēdētājs Andrejs Modris Meţmalis,
pasniedzot katram laureātam baltu rozi kā simbolu varoņu skaidrajiem
ideāliem. Ieskatu skolēnu darbos sniedza ţūrijas komisijas locekle filoloģijas
profesore Ina Druviete, uzsverot, ka teiksma par Kalpaku nav tikai stāsts par
šo varoni, tā ir saruna pašam ar sevi – kas esmu es un kāda ir mana vieta šai
laikā, cik nozīmīga katram no mums ir varoņu piemiņa.
Krists uz šiem jautājumiem sniedza atbildes savā teikā „Katrā Tēvzemes pēdā
- sudrabs”, parādot, kā kritušo cīnītāju dvēseles turpina dzīvot sārtos magoņu
laukos, kā no karavīru skumjām asnus dzen skarbais, nemīlīgais dadzis, jo
nekas jau nepazūd, pēdas paliek, un laiks tās pārvērš sudrabā.
„ (..) Gan dzīvo, gan kritušo karotāju tuvinieku sāpes pārtapa dzīvinošās
ūdens lāsēs, kas deva spēku piemiņas puķei. Kopš tā laika uz zemes ir
sarkani magoņu lauki, arī kāds paslēpies dadzis. Ieskaties vien, it kā

kaunēdamies par savu spuraino ārieni, tas iejucis starp citām puķēm dārzos,
pļavās, ceļmalās – pie katras mājas Latvijā.(..)”
Tāds ir Krista radošais rokraksts – savdabīgs, oriģināls skatījums uz lietām
mums apkārt.
Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki saņēma goda rakstus un vērtīgas balvas,
baudīja garšīgu cienastu sarūpētā kafijas galdā.
Gūtie iespaidi Kara muzejā iedvesmos un mudinās tālākam darbam.
Ilze Zilbere
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Žetonu vakars
Manī šodien iesmējās Gauja:
Vai zini, gaujieniet,
Mums ir pēdējais līkums pirms jūras,
Ir visskaudrākā nemiera sāpe…
Ar šīm dzejas rindām, kuru autors ir mūsu skolas absolvents Ramons Ratseps,
iesākās Ţetonu vakars mūsu skolā.

26.februāris skolā bija tā svētku diena, kad desmit 12.klases
skolēni –Matīss Bernarts, Elīna Bondare, Niks Buža, Gints
Graudiņš, Lāsma Harkina, Aleksandra Regīna Lauce, Līva
Lārmane, Dita Poševa, Adrija Rubina un Ervīns Suliņš kļuva par
abiturientiem.
Gatavošanās svētkiem sākās ar Ţetongredzenu pasūtīšanu “Sudraba namā”.
Sekoja dzejas kompozīcijas izveide, kurā izmantoti skolas absolventu panti no
grāmatas ”Mēs – Gaujai un Gaujienai “ - tika izvēlētas rindas no Sindijas
Agares, Kristīnes Kuzeras un, protams, Ojāra Vācieša dzejoļiem - to paveica
Elīna, par dziesmu izvēli gādāja Lāsma. Par ielūgumiem rūpējās Dita un
Aleksandra, bet Adrijas ziņā bija kārbiņas ţetonu pasniegšanai. Līva rūpējās
par skatuves aizkara noformēšanu. Zēniem tika uzticēta zāles un citu telpu
sakārtošanu pasākumam. Paldies skolotājai Dagnijai par piedāvāto ludziņu.
Satraukuma pilni sagaidījām tuviniekus un viesus, kas piektdienas vakarā
pulcējās skolas zālē. Mūsu gaitenī ir iespēja vērot fotogrāfiju kopu ”Toreiz”,
kurā mēs redzami pavisam mazi – nu darbs atpazīt mūs visus. Vizuālās
mākslas skolotājas vestibilā izveidojušas 12.klases skolēnu zīmējumu izstādi –
par to paldies skolotājām Sarmītei un Vizbulītei.

Dzejas un mūzikas kompozīcijai izskanot, direktore pasniedza katram
ţetongredzenu un apsveica 12.klasi.Savukārt skolēni par piemiņu dāvāja
ţetongredzenus skolas muzejam, direktorei Ievai Zariņai, mācību pārzinei
Līgai Bukovskai, ārpusklases darba organizatorei Dagnijai Pakalnei un abām
audzinātājām: pirmajai – Sarmītei Bauskai un otrajai -jau astoto gadu Janīnai Višķerei.
Paldies visiem apsveicējiem – gan pašpārvaldei par jautro dziesmiņu, gan
11.klasei par dāvāto ceļojumu, gan S.Bauskai par garšīgo dāvanu, gan
vecākiem un viesiem par labajiem vēlējumiem un ziediem! Prieks bija redzēt
viesu pulkā arī pensionētās skolotājas.
Sekoja A. Grīnieces viencēliena “Ziņu birojs strādā” iestudējums, kurā
darbojās 6 kundzes gados un jauna meitene Lija, kuru lomās atbilstoši iejutās
klases meitenes un audzinātāja. Patīkamu pārsteigumu sagādāja klases
jaunekļi, pēc izrādes sveicot aktrises ar ziediem. Paldies!
Pēc izrādes kopīgi ar absolventiem dziedājām tradicionālo “Jauno draugu
dziesmu” , kam sekoja laternu palaišana debesīs – šo pārsteigumu dāvāja
skolēnu vecāki. Paldies vecākiem par palīdzību pasākuma organizēšanā!
Paldies sponsoram – SIA “Grotes AB” !
Daţas pārdomas par svētkiem:
Audzinātāja - tas bija mans septītais un pēdējais Ţetonu vakars. Paldies par
jaukajiem pārsteigumiem!
Dita - paldies visiem, kuri atnāca un atbalstīja mūs šajā skaistajā dienā!
Adrija - ļoti jauka ideja palaist gaismas laternas tumšajās debesīs!
Līva, Lāsma – emocionāls pasākums, kurš izraisīja asaras zāles priekšā.
Ervīns, Niks- visvairāk priecājos par gredzenu.
Aleksandra- viss izdevās tā, kā iecerēts.
Elīna, Gints, Matīss - ļoti patika pasākums.
Gribētos, lai manu audzēkņu dzīvē allaţ skanētu Gaujas balss, lai palaikam
atsauc šurp tā smarţa, kas mīt pilskalnā, lai grūtos brīţos palīdz doma no
mūsu svētkiem:
Es esmu tipisks gaujienietis,
Es ķepurojos, kūņojos, spurojos,
Bet - neatkāpjos.
Janīna Višķere
12.klases audzinātāja

Jau ceturto gadu Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija rīko projekta “Esi līderis” dalībniekiem biznesa spēļu
konkursu vidusskolēniem “Ceļš uz bagātību”. Konkurss notiek
visos 4 reģionos – Vidzemē, Zemgalē, Latgalē, Kurzemē un fināls
Rīgā.
22.februārī Valmierā, Vidzemes augstskolā notika Vidzemes reģiona
konkurss, kurā piedalījās 21 komanda.
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolu pārstāvēja viena komanda –
Lāsma Harkina, Adrija Rubina un Justīne Trona-Sloņicka.
Biznesa spēļu mērķis ir attīstīt jauniešos biznesa domāšanu, uzņēmējspējas.
Spēles nosacījumi - zivkopības nozare 8 gadu laikā. Skolēniem spēles gaitā
bija jānopērk izsolē zivju audzētavas, aizņemoties no bankas naudu. Kredīts
jāatdod no ienākumiem par tirdzniecību 8 gadu laikā. Šo 8 gadu laikā,
protams, rodas arī neparedzētas situācijas – krītas zivju pārdošanas cenas,
ceļas bankas procenti, iespējama lielāka zivju realizācija un citas. Komandai
bija jāveic aprēķini par raţu un realizāciju, lai noskaidrotu, vai uzņēmums ir
strādājis ar peļņu vai zaudējumiem. Uzvarēja komanda, kura visvairāk 8 gadu
laikā nopelnīja.
Konkursa atziņa: izsoles laikā nevajag iegādāties īpašumu par lielu cenu, jo
līdz ar to bankai daudz jāatdod.
Konkursa dalībniekiem ļoti patika šī spēle, kurā vērtēja ne tikai aprēķinu
pareizību, bet arī komandas analīzi par sava darba ieguvumiem un
zaudējumiem.
Pēc spēles mūsu skolas komandai radās atziņa, ka ne jau iegūtajai vietai ir
nozīme, bet svarīga piedalīšanās, pieredzes iegūšana un komandas sadarbība.
Pasākumu filmēja Vidzemes televīzija, un tas bija redzams Vidzemes ziņās Re
televīzijā 23.februārī.
Ausma Valtere
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas komerczinību skolotāja

2016. gads ir iesācies ar skolēnu piedalīšanos mācību olimpiādēs
un konkursos. Piedalīšanās novadu olimpiādēs prasa papildus
darbu gan skolēniem, gan skolotājiem vairākas nedēļas pirms
olimpiādes. Ir prieks, ka pašreizējie rezultāti rāda, ka ieguldītais
darbs ir attaisnojies.
Janvāra mēnesī Alūksnes - Apes novados vēstures olimpiādē piedalījās
skolnieces -12.klases E.Bondare un 2.vietu ieguva Dita Poševa (1.vieta netika
piešķirta), 9.klases skolniece V.Borovko ieguva atzinību un K.Harkina –
1.vietu. Karīna arī ir uzaicināta piedalīties valsts vēstures olimpiādē martā
Rīgā. Skolnieces sagatavoja vēstures skolotāja L.Bukovska.
Latviešu valodas olimpiādē piedalījās skolotājas I.Zilberes sagatavotie
8.kl.skolēni T.Lipstoks, A.Rubina un 9.klases skolnieces - V.Borovko ieguva
3.vietu un K.Harkina 2.vietu.
Angļu valodas olimpiādē piedalījās 11.klases skolēns K.Jakobštants, 5.kl.
skolēni F.M.Pastors un R.Kigitovičs, kurš ieguva 2.vietu. Tāpat piedalījās
8.klases skolnieces K.Augule un E.Roţkalne, kas saņēma atzinību. Skolēnus
mācīja skolotāja G.Ķelpa.
Mūzikas skolotāja D.Pakalne veiksmīgi 2.kārtai sagatavoja K.Harkinu, kas
ieguva 2.vietu, un sekmīgi piedalījās Vidzemes reģiona 3.kārtā 20.februārī
Cēsīs.
Matemātikas olimpiādē piedalījās 5.klases skolēni F.M.Pastors,
J.K.Celenberga, R.Kigitovičs, kas ieguva 2.vietu, un 6.klases skolēns
A.Kalniņš, kurš ieguva atzinību. Olimpiādei skolēnus gatavoja skolotājas
A.Grizāne un A.Palmbaha.
Skolēni ir uzrādījuši arī labus rezultātus daţādos konkursos. Diktātu
konkursā Alūksnes – Apes novadā piedalījās skolotājas I.Zilberes audzēkņi
A.Pakalne (6.kl.), T.Lipstoks (8.kl.), K.Harkina un V.Borovko (9.kl.), kas
ieguva atzinību (citas vietas netika piešķirtas). Skolotājas L.Kapačas audzēknis
R.Kigitovičs ieguva 3.vietu.
Skolotājas A.Ozoliņas 7.klases skolēns R.Alvateris piedalījās krievu
valodas konkursā.
Skatuves runas konkursā II pakāpes diplomus ieguva R.Pakalns (2.kl.),
K.Elmanis (4.kl.), A.Kalniņš (6.kl.), R.Alvateris (7.kl.) un L.Harkina (12.kl.),
bet I pakāpes diplomus – M.Andersons (2.kl.), A.Lūse (3.kl.) un A.Pakalne
(6.kl.). Ance Pakalne ir uzaicināta uz skatuves runas Vidzemes reģiona 3.
kārtu Gulbenē martā. Paldies skolotājām V.Jaukulei, I.Baumanei, S.Bauskai
un I.Zilberei par skolēnu sagatavošanu!
Šogad jau otro reizi norisinājās arī lasītprasmes konkurss, kur piedalījās
skolotājas L.Kapačas 5.klases skolēni J.K.Celenberga, B.A.Vāciete un
R.Kigitovičs, kurš ieguva atzinību. Tāpat piedalījās arī 7.klases skolniece
K.Lepina (sk.I.Zilbere).

Valsts mēroga konkursā, kas veltīts Oskaram Kalpakam, kā radošais
literārās jaunrades konkurss “ Teiksma par Kalpaku” piedalījās 8.klases
skolēns T.Lipstoks un 7.klases skolēns K.A.Buţa. Krists Aksels ir iekļuvis
konkursa finālā, kas norisināsies 6.martā Kara muzejā. Radošo darbu vadīja
sk. I.Zilbere.
Mācību olimpiādes un konkursi turpinās, skolēni turpina gatavoties un
piedalīties tajos. Novēlu uzcītību gatavošanās laikā un veiksmi olimpiādēs un
konkursos! Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un viņu sasniegumiem!
Līga Bukovska
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Jau ceturto gadu Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija rīko projekta “Esi līderis” dalībniekiem biznesa spēļu
konkursu vidusskolēniem “Ceļš uz bagātību”. Konkurss notiek
visos 4 reģionos – Vidzemē, Zemgalē, Latgalē, Kurzemē un fināls
Rīgā.
22.februārī Valmierā, Vidzemes augstskolā notika Vidzemes reģiona
konkurss, kurā piedalījās 21 komanda.
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolu pārstāvēja viena komanda –
Lāsma Harkina, Adrija Rubina un Justīne Trona-Sloņicka.
Biznesa spēļu mērķis ir attīstīt jauniešos biznesa domāšanu, uzņēmējspējas.
Spēles nosacījumi - zivkopības nozare 8 gadu laikā. Skolēniem spēles gaitā
bija jānopērk izsolē zivju audzētavas, aizņemoties no bankas naudu. Kredīts
jāatdod no ienākumiem par tirdzniecību 8 gadu laikā. Šo 8 gadu laikā,
protams, rodas arī neparedzētas situācijas – krītas zivju pārdošanas cenas,
ceļas bankas procenti, iespējama lielāka zivju realizācija un citas. Komandai
bija jāveic aprēķini par raţu un realizāciju, lai noskaidrotu, vai uzņēmums ir
strādājis ar peļņu vai zaudējumiem. Uzvarēja komanda, kura visvairāk 8 gadu
laikā nopelnīja.
Konkursa atziņa: izsoles laikā nevajag iegādāties īpašumu par lielu cenu, jo
līdz ar to bankai daudz jāatdod.
Konkursa dalībniekiem ļoti patika šī spēle, kurā vērtēja ne tikai aprēķinu
pareizību, bet arī komandas analīzi par sava darba ieguvumiem un
zaudējumiem.
Pēc spēles mūsu skolas komandai radās atziņa, ka ne jau iegūtajai vietai ir
nozīme, bet svarīga piedalīšanās, pieredzes iegūšana un komandas sadarbība.

Pasākumu filmēja Vidzemes televīzija, un tas bija redzams Vidzemes ziņās Re
televīzijā 23.februārī.
Ausma Valtere
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas komerczinību skolotāja

„Manas Latvijas stāsts” Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā
Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies ar pretiniekuTu esi Latvija! /O.Vācietis/
„Mūsu kopējais – mūsu valsts svētums ir: latviešu valoda, Latvijas
karogs, ģerbonis un himna „Dievs, svētī Latviju”! Mūsu valsts
dārgums ir Brīvības piemineklis, kas 80 gadus ir atgādinājis par
lielāko cilvēces vērtību – brīvību.” Ar šiem vārdiem iesākās
svinīgais pasākums „Manas Latvijas stāsts” Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskolā 17.novembrī.
12.klases skolnieces Dita Poševa, Lāsma Harkina un Aleksandra Regīna Lauce
īsi iepazīstināja klātesošos ar Brīvības pieminekļa tapšanas vēsturi, tā
skulptūru grupām un ciļņiem, ko vizuāli varēja redzēt prezentācijā.
Skolas zālē bija redzama skolēnu un skolotāju veidotā izstāde „Mūsu dzimtu
dārgumi” un svinīgais pasākums mijās ar skolēnu skandētām dzejām un
dziedātām dziesmām savai valstij Latvijai ar stāstījumiem par savu dzimtu
dārgumiem. Katra mūsu dzimta glabā atmiņas par saviem priekštečiem.
Daţiem tās ir ģimenes fotogrāfijas, vecvecāku rokdarbi, viņu lietotie darba rīki
un sadzīves lietas.
1.klases skolēns Adrians Antonovs iepazīstināja ar vecvecmammas ogļu
gludekli, ar kuru viņa gludināja drēbes.
2.kl.skolēns Miks Andersons uz izstādi bija atnesis 100 gadus vecu kastīti, kas
Mika vecmammas vecmammai Karlīnei kalpoja seifa vietā, un tajā glabāja
dokumentus un vēstules. Līdz mūsdienām šajā kastītē tika saglabātas vēstules,
kuras sūtīja vecvectēvs Jānis savai sievai – Mika vecvecmāmiņai Monikai un
savai meitai Mārai.
3.klases skolniece Arta Korobova pastāstīja par savas ģimenes relikviju – baltu
zupas terīni. No 1930.gada tā piederējusi Artas vecvecmāmiņas un viņas brāļa
Hugo Bites ģimenei. Tālāk terīne nonāca pie meitas Māras (Bites) Sproģes
(Artas vecmāmiņas). Zupas terīni un citus traukus glabāja virtuves plauktos,
kuru malām piestiprināja ar rokām izšūtas bordes. Svētku reizēs izmantoja
apzeltītus galda piederumus. Tagad terīne ir piemiņa no iepriekšējām
paaudzēm.

4.klases skolēns Uvis Sproģis pastāstīja par mantotajiem dzimtas sieviešu un
vīriešu rokas pulksteņiem. Vecvecmāmiņa Paulīne Poļaka saņēma zelta rokas
pulksteni iesvētībās 1926.gadā. Vecvectēvs Eduards Gustavs Poļaks saņēma
kabatas pulksteni no sava tēva, ejot dienēt Latvijas armijas 7.Siguldas kājnieku
pulkā.
5.klases skolniece Ţanete Jāņkalne bija atnesusi bagātīgas dzimtas liecības.
Tās bija gan fotogrāfijas, gan lietas. Ir sakrātas dzimtas sieviešu fotogrāfijas,
kur viņas 18 gadu vecas. Vissenākā fotogrāfija ir ar vecvecvecmammu un viņas
bērniem. Pirmā 18 gadus vecā meitene fotogrāfijā bija Ţanetes vecvecmamma
Magda Matīsa, kurai piederāja arī dzimtas dzintara piespraude. Nākamā bija
vecmamma Daina Sauja 18 gadu vecumā un kāzu dienā ar vectēvu Jāni
Barkovski. Izstādē bija arī vecmammas kāzu kleita un plīvurs. Mamma Linda
Barkovska redzama bērnības svētkos baltā kleitiņā un blakus bildē 18 gadu
vecumā. Mammas bērnības svētku kleitiņa arī bija izstādē. Kad Ţanetei būs 18
gadi, arī viņas fotogrāfija pievienosies dzimtas albumam. Taču no tēta dzimtas
puses Ţanete ir mantojusi sudraba karotīti ar papagaiļa rokturi. Šo karotīti ir
mantojis katrs pirmdzimtais no tēta dzimtas, un tā kā Ţanete ir pirmdzimtā,
tad karotīte ir nodota viņai.
6.klases skolēns Ginters Ķelps uz izstādi bija atnesis sava tēta Agra Ķelpa
dienestā nopelnītās medaļas un vimpeli. Tētis Agris dienēja Afganistānā 30
kilometrus no Pakistānas robeţas. Viņš bija šoferis un veda sapierus. Viņa rotā
bija 24 karavīri un tikai 2 no tiem bija latvieši. Par labu dienestu tētis tika
apbalvots ar medaļām un vimpeli.
7.klases skolēns Rainers Alvateris mūs iepazīstināja ar rokas svariem –
bezmenu. Vecvecmāmiņa Emma Tupīte audzēja linus un svēra ar bezmenu, kā
arī citus daţādus produktus. Tas ir no misiņa un 136 gadus vecs, jo ir
izgatavots 1879.gadā. Ar šo bezmenu sver mārciņās, un mārciņa ir 425 grami.
Pašreiz bezmenu reiz reizēm izmanto vecmāmiņa Agra Alvatere, sverot gaļu.
8.klases skolniece Estere Roţkalne pastāstīja par savas vecmāmiņas sieviešu
rokassomiņu, kur viņa glabāja dokumentus un sievišķīgas lietiņas. Viņa to
ņēma līdzi uz teātri. Tā kā vecmāmiņai patika ceļot, tad rokassomiņā tagad var
atrast nozīmītes no apceļotajām vietām.
9.klases skolniece Viktorija Borovko mums bija atnesusi sava vecvecvectēva
Jūlija Rēpeļa strēlnieku gredzenu. Viņš bija strēlnieks I pasaules kara laikā un
izgatavoja gredzenu no alvas karotes ar sarkanu stikla actiņu. Jūlija dēlu Jāni
Rēpeli (Viktorijas vecvecmāmiņas brāli) paņēma Vācu armijā gaisa spēkos, un
viņa vēstule 1944.gadā bija pēdējā vēstule ģimenei. (Tā arī bija izstādē.) Viņš
pazuda bez vēsts, taču ģimene visus šos gadus ir aktīvi meklējusi un joprojām
cer saņemt ziņas par Jāni Rēpeli.
12.klases skolnieces Līvas Lārmanes fotogrāfijas iesniedzas 19.gadsimtā, kur
bildē ir redzami Reinholds (dz.1865.g.) un Emīlija (dz. 1870.g.) Zāģeri. Līva
pati jau pārstāv 6. paaudzi Zāģeru dzimtā. Pašlaik visu dzimtu kopā tur Līvas
vecvecmāmiņa Mirdza Arkliņa, kas 88 gadus veca kundzīte. Viņa ir iejūtīga,
gaida ciemos savējos ar siltu māju un smaidu uz lūpām. Viņas intereses ir ļoti
plašas, sākot ar politiku un beidzot ar precību sludinājumiem. Vecvecmāmiņas

Mirdzas tētis Jānis Liepiņš bija strēlnieks un piedalījās Ziemassvētku kaujās.
Kaimiņi labi ieredzēja Jāni, un viņš zinājis trīs valodas. Lūcijai un Jānim
Liepiņiem bija trīs meitas - Aina, Mirdza un Dzidra. Lūcija ļoti rūpējās par
savām meitām, pucējusi viņas. 20 tajos gados Liepiņi saņēma zemi no valsts
kā pateicību par Jāņa kara gaitām. Zeme tika iedota Trapenē, kura dzimtai
pieder arī šodien.
Skolotāja Aija Palmbaha uz izstādi atnesa rotaļu lāci, ko viņa saņēmusi
1963.gadā no saviem vecvecvecākiem. Kara beigās Aijas mamma ar saviem
vecākiem devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Kad Berlīnē ienāca Sarkanā armija,
Aijas mamma nejauši nokļuva Berlīnes „nepareizajā” pusē. Viņu arestēja un
caur filtrācijas nometni aizsūtīja atpakaļ uz Latviju. Ilgus gadus ģimene
nezināja, kas noticis. Kad viņi atkal viens otru atrada, sākumā ceļoja skopas
vēstules. Kad piedzima Aija, tā bija pirmā dāvana no vecmāmiņas un
vectētiņa, kuri paši atradās tālumā. Daudz vēlāk Aija vecmāmiņu satika, bet
vectētiņš nomira svešumā, savu mazmeitu neredzot.
Tā izskanēja dzīvestāsti, kas Latvijas vēstures daļa. Ar pārējiem dzīvesstāstiem
un liecībām varēja iepazīties izstādē.
Pasākuma izskaņā skolas direktore iepazīstināja ar mūsu skolas sasniegumiem
Draudzīgā Aicinājuma fonda „Skolu reitingā.” Mūsu skola ieguva diplomu,
grāmatu un balvu "Mazo kalnu" nominācijā "Izaugsme matemātikā" lauku
skolu grupā 2015.gadā.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilze Zilbere apbalvoja literārā
konkursa „Tu esi Latvija!” uzvarētājus. Savukārt vēstures skolotāja Līga
Bukovska pateicās 11./12. klases skolēniem – Līvai, Ditai, Aleksandra Regīnai,
Nikam, Gintam, Matīsam un Jurģim par vairāku gadu piedalīšanos spēlē
„Jaunie Rīgas sargi”.
Latvijas republikas 97. gadadienas svinīgais pasākums kā gaujieniešu dzimtu
stāsts bija izskanējis. Šodienas skolēni glabā savu dzimtu dārgumus un paši
turpina rakstīt savu dzimtu vēsturi.
Vairāk foto

Gaujienas Lāčplēši” spēlē „Jaunie Rīgas sargi”

Jau ceturto gadu pēc kārtas Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskolēnu grupa piedalījās spēlē “Jaunie Rīgas sargi: Atceries
Lāčplēšus!”, kas ir aizraujoša piedzīvojumu spēle brīvā dabā jauniešiem.
Spēles misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma jūtas, veidot un
stiprināt valstiskuma apziņu, saliedēt jauniešus, veicināt sadarbību.
Lai varētu tikt uz Valmieras pusfināla spēli, komanda „Gaujienas Lāčplēši”
iesūtīja pieteikuma anketu, atbildot uz jautājumiem par Brīvības cīņām un
rakstot savu motivāciju dalībai spēlē. Izturējusi neklātienes kārtu
13.novembrī, komanda – Aleksandra Regīna Lauce, Līva Lārmane, Dita
Poševa, Niks Buţa, Matīss Bernarts un Jurģis Vilemsons, devās ceļā uz
Valmieru.
Viss bija kā ierasts – reģsitrēšanās un ierindas mācības treniņš. Pēc ierindas
mācības sekoja svinīgā atklāšana, ko vadīja grupas “Gain Fast” solists, ielu
vingrošanas kustības līderis un spēles vadītājs Kaspars Zlidnis. Valmierā
piedalījās 19 komandas ar 114 dalībniekiem. Svinīgās uzrunas teica Valmieras
pilsētas pārvaldes vadītājs un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra
rekrutēšanas nodaļas vadītājs Kaspars Timma. Dziedot Latvijas himnu, tika
pacelts Latvijas valsts karogs.
Pēc svinīgās atklāšanas komandu dalībniekus gaidīja apmācības pie
instruktoriem: pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana āra dzīves
apstākļos, pārvietošanās pēc kartes un kompasa – orientēšanās ABC,
komandu došana un izpilde, šaušanas apmācības, ugunskura iekuršana
ekstrēmos apstākļos, slēpta pārvietošanās un sakaru nodrošināšana. Bija divas
nodarbības, katra 40 minūtes ilga.
Pusdienās bija lauku virtuve. Pēc tās komandas tika sasauktas uz līniju, kur
katrai komandai vajadzēja iepazīstināt ar sevi, parādīt savu izveidoto spēles
karogu. Pēc tam sekoja misijas skrējiens „Atceries Lāčplēšus!”, kur komandai
kopā bija jāpielieto iegūtās zināšanas. Komandām tika dotas divas stundas.
Visas komandas uzdevumu izpildīja ātrāk. Tad sekoja jauninājums – visām
komandām, visiem komandu dalībniekiem bija jāizpilda atspiešanās
vingrinājumi balstā guļus pēc iespējas vairāk, kas tika ņemts vērā, ja
komandas būs misijas uzdevumus veikušas vienādi.
Noslēguma līnijā komandas saņēma pateicības par piedalīšanos spēlē.
„Gaujienas Lāčplēšiem” šī bija pēdējā spēle, jo skolēni pavasarī pabeigs skolu.

Daļa dalībnieku ir izauguši ar šo spēli. Trīs gadus spēlē ir piedalījušās visas
meitenes – Aleksandra Regīna, Līva un Dita, Niks piedalījās otro reizi. Kā
atzina dalībnieki – spēle „Jaunie Rīgas sargi” četru gadu garumā nebija no
vieglajām, bet tā norūdīja, saliedēja un deva piedzīvojumu garšu, padarīja
dzīvi interesantāku.
Vairāk foto

11.novembris Gaujienas skolēniem un iedzīvotājiem ir īpašs, jo
šajā dienā mēs atcerējāmies savus Lāčplēša kara ordeņa
kavalierus, gaujieniešus -strēlniekus un Oskara Kalpaka bataljona
karavīrus.
Pēc stundām skolēnus zālē sagaidīja Apes Zemessardzes pārstāvji, kas
prezentācijā iepazīstināja ar zemessardzes uzdevumiem, iespējām iestāties
zemessardzē. Jaunu informāciju ieguvām par Zemessardzes 31.
Aizsardzības pret masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII) bataljonu.
Uzzinājām, kādi pienākumi ir AMII bataljonam civilajos apstākļos. AMII
pārtsāvis iepazīstināja arī ar specapģērbu, gāzmaksu un daţādiem
mērinstrumentiem.
Tad tika izveidotas četras skolēnu jauktās komandas un sākās sacensības.
Vispirms komandas sacentās, kura ātrāk ieliks guļammaisu mugursomā. Tad
kapteiņi saņēma aprīkojumu un sacensības jau turpinājās ārā. Katram
komandas dalībniekam no ceļgala bijajāmet trīs granātas mērķī, tam sekoja
komandas pārvietošanās uz kastēm pa „purvu”, kas prasīja komandas īpašu
saliedētību un arī attapību. Noslēgumā komandai „ievainotais” biedrs bija
jānogādā drošībā.
Pirms lāpu gājiena komandas uzzināja rezultātus, taču ieguvums bija
komandas saliedētība un savādāks 11.novembris nekā citus gadus.
Kopā ar zemessardzes pārstāvjiem lāpu gājienā devāmies uz Gaujienas
kapsētu, kur pie mūsu Lāčplēšiem - Osvalda Zariņa, Voldemāra Brieţa, Friča
Brīvnieka, Augusta Paija un Andreja Juškeviča - kapu kopiņām nolikām
ziedus un degošas svecītes.
Jau vairākus gadus mums ir tradīcija doties uz Gauju un pa straumi palaist
gaismas kuģīšus. Pēdējos gados par to rūpējās Lāsma Harkina. Arī šogad 15
gaismas kuģīši uzsāka savu ceļojumu tumsā no Gaujas tilta.
Līga Bukovska
Vēstures skolotāja

2014./2015. MĀCĪBU GADA AKTUALITĀTES

2015
Panākumi Raiņa un Aspazijas jubilejas gadam veltītajā konkursā
Mazā Pūce
Piemiņas brīdis O.Vācietim
Lāčplēša diena
Putras dienas 2015

2013./2014. MĀCĪBU GADA AKTUALITĀTES
2014
Latvijas Republikas – 96.dzimšanas dienas svinīgais pasākums „No zobene
saule lēca” Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā
Gaujienieši atceras savus Lāčplēšus 11.novembrī
„Gaujienas Lāčplēši” un „Adzeles Ordenis” piedalās spēlē „Jaunie Rīgas sargi”
Noslēgusies Karjeras nedēļa Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā 13. –
17.oktobris

