
Mūsu skolai - 90   
      Mūsu skola ir kā deviņdesmitgadīga ābele, kuras gadu nastā izauklēti lieli un mazi, sārti un balti, 

saldi un mazliet sūri āboli, kas ik gadu aizripo no pagalma, lai vēlāk noteikti atgrieztos. Tiem visiem palīdz 

izaugt mūsu skolas stiprās saknes- skolotāji un darbinieki. 

      Ar valsts un skolas karoga ienešanu un Valsts Himnas dziedāšanu 22.septembrī sākās Gaujienas 

vidusskolas 90 gadu jubilejas pasākums un absolventu salidojums. 

      Atkalredzēšanās prieks satikt savus klasesbiedrus, skolasbiedrus, skolotājus un skolas darbiniekus 

bija pamanāms it visur skolā. 

      Daudzos viesus, absolventus, bijušos direktorus, skolotājus un darbiniekus ar svētku koncertu sveica 

mūsu pašreizējie skolēni no vismazākā līdz lielākajam. Pasākumu vadīja direktores vietniece audzināšanas 

jomā, mūzikas skolotāja Dagnija Pakalne un 12.klases skolnieks Jānis Guoģis. 

      Droši un atraktīvi uzstājās 2.-4.klašu koris, kuri ar savu dziedājumu aizrāva zālē sēdošos viesus. 5.-

9.klašu koris un skolas meiteņu ansamblis ar sirsnīgām un skanīgām dziesmām sveica visus klātesošos. Mūsu 

skolas daiļrunātāji- Krista Ķelpa, Klāvs Riepnieks, Elīna Bondare, Baiba Bērziņa, Rēzija Strazdiņa, Klāvs 

Bērziņš, Karīna Harkina runāja mūsu skolas absolventu rakstītās prozas un dzejas rindas. Sākumskolas rašie 

runātāji Austris Kalniņš, Bella Agnija Vāciete, Ance Pakalne stāstīja kā vectēvam pagrabā āboli dus un kā 

nākamgad ābeli stādīs viņi paši. Solistes Ance Pakalne,  Arta Anna Mūrniece, Karīna Harkina ar savu 

pārliecinošo dziedājumu piepildīja zāli ar mīlestību, bet 10.klases skolnieces Baibas Bērziņas R. Paula dziedātā 

dziesma „Rudens ogle” aizkustināja mūs visus līdz asarām acīs, Artas Mūrnieces spēlētā melodija ar saksofonu 

visiem lika atmiņā atsaukt skolas laiku. Patīkami pārsteigti bijām par absolventu ansambli, kur meitenes spēja 

vienoties skanīgā dziesmā. Gaisā virmoja dziesmas un dzejas mīlestība. 

    Skolēni ar ziedu pušķiem sveica mūsu skolotājus, kuri bijuši un būs savējie starp savējiem. Visu 

skolotāju dziedātā dziesma „Nāc un dziedi” noslēdza pasākuma pirmo daļu. Skolēni klātesošajiem dāvināja 

skolas dārzā izaudzētos ābolus, lai gaismas sēkliņas no šiem augļiem kristu auglīgā zemē un-vairotos ,augtu un 

ziedētu. 

    Liels gods skolai par Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu skolas 90 gadu jubilejā, 

kurā prezidenta kungs atzīmēja  skolas nozīmīgo ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un izglītošanā, 

izteica pateicību skolēniem, kuri godā skolas vērtības un skolotājiem par pašaizliedzīgo un profesionālo darbu, 

apsveikumā tika izteikta pateicība absolventiem par skolas vārda nešanu savās tālākajās profesionālajās gaitās! 

Lai svētku brīdis vairo pozitīvas emocijas un dod enerģiju sasniegt jaunus un tālejošus mērķus!- tā savā 

apsveikumā novēl Valsts prezidents. 

     Pasākumā Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa apsveikumu nolasīja Apes novada domes 

priekšsēdētāja Astrīda Harju. 

     Paldies par apsveikumiem, laba vēlējumiem un stiprajiem vārdiem, kas skolas kolektīvam palīdzēs 

sagaidīt savas skolas simtgadi- Apes novada domei un personīgi Astrīdai Harju un Viesturam Dandenam, kuri 

arī ir mūsu skolas absolventi, Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājai, absolventei Inesei Lukjanovičai, bijušajām 

Gaujienas pagasta vadītājām Veronikai Jurčai un Mētrai Kalniņai, mācītājam Ziedonim Kārlim Vartam,  

LIZDA Alūksnes un Apes nodaļas vadītājai Laimai Aigarei, Alūksnes novada Izglītības pārvaldei, visām 

Gaujienas pagasta iestādēm- Tautas nama vadītājai Laimai Poševai, PII „Taurenītis” vadītājai Mārai Lazdiņai, 

INFO centra darbiniecēm, muzeja „Anniņas” vadītājam Jānim Krišjānim, ģimenes ārsta prakses vadītājam 

Jurijam Celenbergam, Gaujienas aptiekas kolektīvam, Apes novada skolām- Gaujienas speciālai internātskolai, 

D. Ozoliņa Apes vidusskolai, Sikšņu pamatskolai, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolai, kā arī kaimiņskolām -  

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, Ozolu pamatskolai, Lizuma vidusskolai, paldies Rutai un Maigonim 

Antoniem, Edmundam Zvaigznem un visiem  domubiedriem, absolventiem! 

     Lai Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 90 gadu jubilejas pasākuma organizatoru visas iecerētās 

idejas īstenotu, atsaucās daudzi cilvēki , iestādes, lai palīdzētu ar savu darbu, ar finansiālu atbalstu. Vislielākais 

mūsu  „paldies” SIA „Vaidens”, personīgi Dainim Aļeksējevam, Andim Sproģim, A/S „Laima”un personīgi 

Ojāram Jurčam, SIA „Very Berry”un personīgi Gundegai Sauškinai, Valmieras ziedu salonam „Dominante”un 

personīgi Regīnai Liepiņai, veikalam „BAF” un maizes ceptuvei, tā īpašniekam Vilnim Rēpelim, SIA „Grotes 

AB” un personīgi Gintam Graudiņam, Apes pagasta Z/S „Dzidrumi” un personīgi Ritvaram Valteram, skolas 

vecāku padomei, Gaujienas pagasta Z/S „Mietaine” un personīgi Lilitai Bernartei, Zintai Auziņai, Gaujienas 

INFO centram un personīgi Sanitai Sproģei, Sandrai Āboliņai, Jānim Krišjānim, Gaujienas tautas namam un 

personīgi Laimai Poševai, Dainim Poševam, personīgi Inetai Riepniecei, Artim Riepniekam, Ilzei Dāvei!  

     Vakara krēslā no skolas rundēļa gaisā pacēlās desmit laternas- par katra gadu desmita raženo darbu 

un desmitā laterna par sapņu piepildīšanos sagaidot skolas simtgadi. 

     Bet tad… liekas, ka kļava un kastanis nāk jaunību satikt un zālē atkal kāds valsi sāk spēlēt… 

                                                                        

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas direktore Ieva Zariņa 


