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Āgenskalna Valsts ģimnāzijas himnas konkurss, veltīts  Valsts ģimnāziju 

kustības Latvijā 20. gadadienai  un skolas 330. dzimšanas dienai   

N o l i k u m s   

        2016./2017. mācību gads  valsts izglītības vēsturē un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 

saimei ir nozīmīgs ar Valsts ģimnāziju kustības 20. gadadienu, jo mūsu skola ir to pirmo 

astoņu vidusskolu vidū, kurām 1996. gadā tika piešķirts  augstais izglītības kvalitātes 

apliecinājums - Valsts ģimnāzijas  nosaukums. Savukārt 2018. gada rudenī  atzīmēsim 

savas skolas 330. dzimšanas dienu un ar lepnumu godināsim to kā Pārdaugavas 

kultūrrtelpas izglītības priekšpulka misijas nesēju. Mūsu ģimnāzijai ir savi svētumi- 

karogs, emblēma un  devīze:  

„Slēgsim sirdis saules lokā, 

                                                 Augsim lieli Latvijai!”, 

kuras vārdu autors ir Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieks, vēlāk Valsts prezidenta pils 

komandants, pulkvedis  un dzejnieks  Raimonds Bebris ( 1891-1940). Taču katra 

kolektīva  emocionālo un faktisko piederību apliecina vēl viens nozīmīgs lielums -  

himna. Ar šo nolikumu tiek izsludināts konkurss par ģimnāzijas himnas radīšanu. 

 Konkursa mērķis: atraisīt ģimnāzijas audzēkņu radošumu un nozīmīgu vērtību 

izpratni, veicinot lepnuma un patriotisma jūtas par piederību savai skolai un Latvijas 

valstij.  

Konkursa uzdevums:  

1) līdz  2017.gada 31. martam  sacerēt vārdus un mūziku ģimnāzijas himnai un 

iesniegt  to vērtēšanas komisijai; 

2) ģimnāzijas himnu iestudēt un izpildīt 2017. gada  10. maijā pasākumā                   

„ Panākumu kliņģeris” un  9. un 12. klašu izlaidumā. 

Konkursa rīkotāji: Latviešu valodas un mākslu metodiskā komisija sadarbībā ar 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vadību, Atbalsta biedrību, Ģimnāzijas padomi, skolēnu 

pašpārvaldi. 

Norises laiks: no 2016. gada  1. novembra līdz 2017. gada 31. martam. 

Konkursa dalībnieki:  Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 7. - 12. klašu skolēni un 

absolventi.  

 



Konkursa saturs un norises kārtība 

Pašreizējie  skolēni vai absolventi individuāli vai pārī ( viens vārdu, otrs- mūzikas 

autors) tiek aicināti līdz 2017. gada 31. martam iesniegt ģimnāzijas kancelejā 127. telpā 

vai latviešu valodas un mākslu metodiskās komisijas vadītājai D. Simsonei  3213.telpā 

himnas vārdus un mūzikas partitūru slēgtā aploksnē ar pseidonīmu, šai aploksnei 

pievienojot aizlīmētu mazo aploksni, kurā norādīts autora/autoru vārds, uzvārds, klase 

vai ģimnāzijas absolvēšanas gads. Nepieciešamības gadījumā var sūtīt pa pastu – 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002 vai uz e-pastu -

dacesimsone@gmail.com 

Himnai jābūt viegli izpildāmai un iedvesmojošai. Saturā vēlams iekļaut  priekšstatus par 

ģimnāzijas tēla spilgtumu, ģimnāzijas emocionālo un radošo nozīmīgumu katra dzīvē. 

Teksta apjoms -  ne vairāk kā  12 -16  rindu. 

Konkursa vērtēšanas kārtība: konkursa dalībniekiem  tiek piešķirta 1., 2., 3. vieta un 

vairākas veicināšanas balvas.   Balvas piešķir rīkotāji. 

Konkursa vērtēšanas komisija:  

komisijas priekššēdētāja – ģimnāzijas direktore I. Gaile; 

komisijas eksperti  -  latviešu valodas un mākslu metodiskās komisijas vadītāja 

D.Simsone, direktores vietniece izglītības jomā A.Vanaga, mūzikas skolotāji  –                      

M. Feldmane, A. Dimza, E. Dziļums; 

komisijas locekļi -  pa vienam pārstāvim no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas Atbalsta 

biedrības, Ģimnāzijas padomes un skolēnu pašpārvaldes. 

Konkursa rezultātu paziņošana 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 20. aprīlim. Apbalvoto saraksts  tiks 

publicēts ģimnāzijas mājaslapā avg.lv. Darbu  autori tiks uzaicināti uz apbalvošanas 

pasākumu  „Panākumu kliņģeris” 2017. gada 10. maijā ģimnāzijas aktu zālē, kur pirmo 

reizi ģimnāzijas himna tiks atskaņota. 1., 2., 3. vietas ieguvēji saņems žūrijas komisijas 

balvas, kā arī tiks piešķirtas veicināšanas balvas ( 2., 3. vietas un veicināšanas balvas 

atbilstoši žūrijas ieskatiem var būt vairākas). 
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