Norvēģu klase - vēsture
NO VPĢ "NORVĒĢU KLASES" VĒSTURES
1992./93. m.g.
1993./94.m.g.

1994./95. m.g.
1995./96.m.g.

1997./98. m.g.

1998. /99. m.g.

1999./2000.m.g.
2000. /01. m.g.

2001. /02. m.g.

2002. pavasarisrudens
2002. oktobris

Tiek iedibināts fakultatīvs "Norvēģu valoda".
Iegūstam savu stūrīti – klasi jaunuzceltajā darbmācības korpusā.
Piedalāmies Ziemeļvalstu kultūras dienās Valmierā ar pašu gatavoto
izstādi "Ceļojums pa Norvēģiju ar pirkstu pa karti".
Kā balvu par ieguldījumu kultūras dienās saņemam ceļojumu uz
Norvēģiju, Lillehammeri ar SAS Ziemassvētku reisu.
Piedalāmies Ziemeļvalstu biroja rīkotajā pasākumā "Uz ziemeļiem".
Kā troļļu saime piedalāmies Ziemeļvalstu tradicionālās kultūras nedēļas
ietvaros rīkotajos Ziemeļu ZiemassvētkosValmierā.
Kā brīvprātīgie piedalāmies Ziemeļ- un Baltijas valstu konferences
"Sievietes un vīrieši dialogā" organizēšanā.
Pirmie kontakti ar Dālenas vidusskolu Telemarkā, Norvēģijā: vēstuļu,
video, sienas avīžu veidā.Piedalīšanās saules izpētes projektā "SOLIS"
kopā ar Dālenas vidusskolu(iesaistīti arī skolas fiziķi)
Piedalāmies "Tūra Heijerdāla festivāla Latvijā" Valmieras
pasākumos(septembris)Dziedam pašai Norvēģijas karalienei Sonjai
karaliskās vizītes Valmierā laikā(septembris)
Dālenas vidusskola ciemos Valmierā(oktobris)
Norvēģu klase dodas uz Norvēģiju apciemot draugus Dālenā (marts)
Norvēģu valodu māca īsts norvēģis Hakon Linde.
Tiek noslēgts sadraudzības līgums ar Rud vidusskolu Akerhusas
apgabalā Norvēģijā.
Norvēģu klase dodas uz Norvēģiju apciemot Rud vidusskolas
draugus(februāris)
Pie mums viesojas draugi no sadraudzības skolas Dālenā (oktobris)
Pie mums viesojas draugi no sadraudzības skolas Rud(marts)
Norvēģu klases telpa iegūst jaunu tēlu – ar pašu spēkiem un Rud
atbalstu.
Projekta "Latvija ceļā uz ES – iepazīsim kaimiņus Ziemeļos"
izstrādāšana; vinnējam Ziemeļvalstu Ministru padomes rīkotajā projektu
konkursā.)
Mēs braucam apciemot Rud un pa ceļam Solnu, St. Martina ģimnāziju
Zviedrijā Eiropas projekta "Latvija ceļā uz ES – iepazīsim kaimiņus
Ziemeļos" ietvaros.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas visnorvēģu salidojums par godu
norvēģu klases 10 gadu jubilejai.
2003. marts/aprīlis Rud vsk. skolēni un skolotāji viesojas Valmierā.
Norvēģu klase piedalās Norvēģu/Oplandes dienās Valmierā: gan kā
2003. oktobris
skatītāji, gan "darbinieki" Oplandes informācijas centrā, kurš atvērts
Valmieras domes telpās.
Mēs viesojamies Rud vidusskolā un uzstājamies ar prezentāciju par
2003. oktobra beigas
Latviju.
2004. marts
Rud vsk. skolēni un skolotāji viesojas Valmierā.
Valmierā Starptautiskā zēnu koru festivāla ietvaros viesojas Nidarosas
2004. 22. aprīlis
doma zēnu koris no Trondheimas. Norvēģu klase ir gan klausītāji, gan
arī draudzības vakara organizētāji.
2004. 15.Vest-Telemarkas vsk. delegācija no Dālenas viesojas Valmierā.
20.oktobris
Mēs viesojamies Rud vidusskolā Ziemeļvalstu Ministru padomes
programmas jauniešiem projekta "Skolēnu radošā pašizpausme kopīgajā
22.-30. oktobris
Eiropā" ietvaros. Mums ir unikāla tikšanās: ar norvēģu rakstnieku Erling
Kittelsen viņa mansarda dzīvoklī Oslo.
Sadarbības projekts ar Rud vsk.: mēs uzņemamies šefību par 4 Rud vsk.
2005. marts/aprīlis Veselības un sociālās aprūpes līnijas meitenēm, kuras iziet praksi
Valmieras pansionātā.
2005. 3.-8.aprīlis
Rud vsk. skolotāji un skolēni viesojas Valmierā.
Kopā ar Rud vsk. pārstāvjiem un Valmieras pansionāta iedzīvotājiem
2005. 7. maijs
tiek svinēta Norvēģijas nacionālā diena.
Dodamies tradicionālajā studiju braucienā uz Norvēģiju projekta
2005. oktobris
"Sapratne pāri robežām" ietvaros.
Rud vsk. skolēni un skolotāji viesosies Valmierā projekta "Sapratne pāri
2006. marts
robežām" ietvaros
Sadarbības projekts ar Rud vsk.: mēs uzņemamies šefību par 4 Rud vsk.
2006. aprīlis
Veselības un sociālās aprūpes līnijas skolēniem, kuri izies praksi
Valmieras pansionātā.
Valmierā viesojas un norvēģu klasē kā vieslektors darbojas skolotājs2006. aprīlī
konsultants un sadarbības ar Latviju koordinētājs Hans Lunde no VestTelemarkas vidusskolas Dālenā.
Uzņemam TenSing kori no Lommedālenas viņu koncerttūres pa
2006. jūnijs
Latviju laikā
Studiju tūre uz Norvēģiju, Rud skolu. Devīze"Pasaulē nav nepazīstamu
2006. oktobris
cilvēku, ir tikai vēl neiepazīti draugi".
Sakarā ar VPĢ 35 jubilejas svinībām, Valmierā ierodas pārstāvji no Rud
2006. oktobris
vidusskolas un Vest-Telemarkas vidusskolas; mēs rīkojam norvēģisko
pieņemšanu
2002. 28.decembris

Festivāla Ziemeļu ietvaros: piedalīšanās rakstnieka H.Ibsena daiļradei
veltītā pasākumā Ziemeļvalstu informācijas birojā Rīgā
2007. marts
Tradicionālais Rud vidusskolas studiju brauciens uz Latviju, Valmieru
Sadarbības projekts ar Rud vsk.: mēs uzņemsimies šefību par 4 Rud vsk.
2007. aprīlis
Veselības un sociālās aprūpes līnijas skolēniem, kuri izies praksi
Valmieras pansionātā Leonard oda Vinchi projekta ietvaros
Norvēģu klase piedalīsies 2 koru no Norvēģijas uzņemšanā Valmierā:
2007. jūnijs
koris APROPOS no Honefosas un Akadēmiskais vīru koris no Bergenas
2012.gada 19.oktobrī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas Norvēģu klasei 20!
2007. marts

VĒL:





Katru gadu tradicionāli tiek svinēti Ziemeļu ziemassvētki kopā ar "jaunbiedru"
uzņemšanu un norvēģu nacionālās dienas - 17. maija svinības.
Pa šiem gadiem "norvēģu klasē" ir mācījušies un mācās kopā ap160 skolēnu.
Sākot ar 1995./96. m.g. katru gadu kāds no mūsējiem tiek mācīties Tautas augstskolās
Norvēģijā (kopā 26).
Visus šos gadus "troļlu saimi" kopā turējusi ir sk. Sanda Deisone.

2009./2010. mācību gads
No 1992. gada Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā darbojas Norvēģu klubs. Sākotnēji tā ir piedalīšanās
Ziemeļvalstu kultūras dienās Valmierā ar izstādi „Ceļojums pa Norvēģiju ar pirkstu pa karti". Kā
balva par ieguldījumu kultūras dienās, tiek iegūts ceļojums uz Norvēģiju, Lillehammeri.
Ir piedalīšanās Ziemeļvalstu biroja rīkotajā pasākumā „Uz ziemeļiem", Ziemeļu Ziemassvētkos
Valmierā, konferences „Sievietes un vīrieši dialoga" organizēšanā. Tiek veidoti pirmie kontakti ar
Dālenas vidusskolu Telemarkā, Norvēģijā, piemēram, Saules izpētes projekts „Solis".
90 gadu beigās ir piedalīšanās „Tūra Heijerdāla festivālā Latvijā", dziesmas dziedātas Norvēģijas
karalienei Sonjai, karaliskās vizītes laikā Valmierā. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā norvēģu
valodu sāk mācīt Hakon Linde. Pamazām sākas sadarbība ar Rud vidusskolu Akertusas apgabalā
un sadraudzības skolu Dālenā.
2000. gadu sākumā tiek izstrādāts projekts „Latvija ceļā uz ES - iepazīsim kaimiņus Ziemeļos".
Sadarbība ar norvēģiem turpinās un 19. martā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā notika norvēģu
valodas meistarklase, kurā bez mūsu 9. klašu skolēniem, piedalījās skolēni un pasniedzēji no Rud
vidusskolas.
Meistarklsē tika interesanti attainotas latvju dainas un Sarkangalvīte norvēģu valodā, bija iespēja
uzzināt par Norvēģiju, tās vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju un tradīcijām.
Norvēģu kluba vadītāja, „troļļu mamma", Sanda Deisone uzskata, ka tā ir jauka un sena sadarbība
ar draugiem Norvēģijā. Sadarbība ar Rud vidusskolu ir būtiska arī tāpēc, ka Valmieras Pārgaujas

ģimnāzija iesaistījusies Eiropas sociālā fonda projektā „Sociālās integrācijas programma
jauniešiem dzīves, darba prasmju un karjeras attīstībā". Rud vidusskolā savukārt ir izsrādāts
projekts „Nordplus" par skolēnu veselību un labsajūtu skolā, kur norvēģiem šajā jautājumā ir
pieredze.
S. Deisone uzsver, ka meistarklase nozīmē sniegt kaut ko jaunu, nebijušu, Norvēģiju iepazīt
neklātienē. Priecē pieaugušais skolēnu skaits, kuri vēlas apgūt norvēģu valodu un līdz ar to iepazīt
citas tautas kultūru, mentalitāti. Valoda bagātina!
Signe Želneronoka, kura šogad absolvēs VPĢ 9. klasi, mācības turpinās vidusskolā. Skolnieces
piedalīšanās norvēģu valodas meistarklasē, ir radījusi interesi apgūt šo valodu. Ļoti patikusi
Sarkangalvīte un latvju dainas norvēģu valodā.
Marija Greidāne, VPĢ absolvente un ViA studente, strādā par telefona operatori norvēģu valodā
Rīgā un norvēģu valodu sākusi mācīties jau 8.klasē: „Piedaloties meistarklasē un klausoties
prezentāciju par Norvēģiju un norvēģu valodu, biju sajūsmā, ka to visu ar apbrīnojamu entuziasmu
un pārliecību norvēģu valodā izpilda ne tikai vecākie norvēģu kluba biedri, bet arī jauniņie, pirmo
gadu Norvēģu kluba aktivitātēs iesaistījušies. Sajūtas bija patiesi patīkamas - jauniešos redzams
neviltots prieks un degsme turpināt iesākto, iesaistīt „sekotājus" un vienkārši mesties nezināmajā,
kas var sniegt neapjaušamas iespējas".

2011./2012. mācību gads

VPĢ Norvēģu klases pārstāvji Gēteborgā (Zviedrija)
Pagājušās nedēļas beigās pēc Rud vidusskolas (Norvēģija) ielūguma Valmieras Pārgaujas
ģimnāzijas (VPĢ) Norvēģu klases skolēniem – man (Rūtai Vorpai) , Mārtiņam Kalniņam un
skolotājai Sandai Deisonei bija tas gods kā viesiem pārstāvēt VPĢ un Valmieru starptautiskā
pasākumā – Jaunatnes miera balva 2011 (Ungdommens Fredspris 2011) Gēteborgā.

Šo pasākumu jau 10. gadu rīko divi lieli reģioni Norvēģijā un Zviedrijā – Oslo un Gēteborgas
reģioni, ar mērķi stimulēt izglītības iestādes aktīvai darbībai vides, internacionālajās jomās, kā arī
cīņai pret vardarbību, mobingu un rasismu. Šajā gadā ar savu pieteikumu par sadarbību ar
Valmieru konkursā startēja arī VPĢ sadraudzības skola - Rud vidusskola, un bija viena no 39
projektu pieteicējiem un tika izvirzīta par vienu no 5 nominantiem un pretendentiem uz Jaunatnes
miera balvu 75 tūkstoši zviedru kronu apmērā.
Kopā ar skolēniem un skolotājiem no Rud skolas devāmies aizstāvēt savu ilggadējo projektu.
Projekts ‘’Kultūras sapratne pāri robežām’’ – stāstīja par Rud skolas aktivitātēm Valmierā – gan
ar VPĢ, gan Valmieras pansionātu, gan Dauguļu speciālo skolu. Pēdējo gadu tēma ir bijusi par
saskarsmi ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un to integrēšanos sabiedrībā.
Šā projekta laikā noteikti esam iedziļinājušies tēmā daudz dziļāk un sapratuši to, cik ļoti atšķirīgi
Latvijā un Norvēģijā uztver cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kā arī to, kādas iespējas viņiem tiek
piedāvātas, neskatoties uz viņu garīgo un fizisko stāvokli, esam sapratuši, kas ir tas, ko mēs katrs
varam darīt, lai palīdzētu.

Balvas pasniegšanas ceremonijā, protams, bijām ļoti
uztraukušies kāpt 200 cilvēku priekšā uz Lyseberg teātra skatuves un vēl pie tam runāt norvēģiski,
tomēr runu norunājām godam, un uzslavas no norvēģiem arī lika pasmaidīt. Galveno balvu ieguva
Oslo skola Björnholt ar projektu par rasismu, vardarbību un mobingu sabiedrībā. Vērojot
projektus, noteikti katrs aizdomājās par to visu arī dziļāk. Lai arī galveno balvu Rud skola
neieguva, katra sejā bija vērojams lepnums par padarīto un par to, ka bija iespēja atrasties
pasākumā.
Svinīgajai daļai sekoja oficiālās vakariņas – tajās gan no uztraukuma vairs nebija ne miņas, visi
ļoti draudzīgi runājās un labi pavadīja laiku. Kopā ar norvēģu skolēniem izbaudījām arī Gēteborgas
piedāvātās iespējas, apmeklējām Tehnisko muzeju, izstaigājām arī pašu Gēteborgu.
Pēc pasākuma Gēteborgā tikām uzaicināti pie rudiešiem uz Oslo. Apmeklējām Rud skolu,
piedalījāmies mācību stundās. Saskarsme ar norvēģiem bija ļoti noderīga, jo bija iespēja pielietot
savas valodas zināšanas un uzzināt ko jaunu.
Oslo mūs ļoti patīkami pārsteidza lielais sniega daudzums, arī ieliņas bija skaisti izgreznotas
Ziemassvētku noskaņās un patiešām radās Ziemassvētku sajūta. Nonācām arī līdz centrālajam

laukumam un vietai, kur 10.decembrī notika Nobela Miera prēmijas pasniegšanas ceremonija.
Pašu ceremoniju gan nevērojām, tomēr atmosfērā bija jūtama šī īpašā notikuma pacilātība.

10.decembra vakarā atvadījāmies no sniegiem bagātās Norvēģijas un mūsu norvēģu draugiem un
devāmies atpakaļ uz Latviju, līdzi ņemot daudz jauku atmiņu par kopā pavadīto laiku,
piedzīvojumiem, jauniegūtajiem draugiem un gandarījumu par paveikto. Izjūtot pašiem uz savas
ādas to, cik draudzīga un atvērta ir Norvēģijas sabiedrība un to, ka ir iespējams pārvarēt valodas
barjeru un komunicēt, esam vēl vairāk apņēmības pilni turpināt iesākto un pilnveidoties!
"Troļļu mamma" Sanda

