
 
 
 
 
 

01.09. – 15.10.2021. 
 

2021./2022. mācību gadu Olaines 1.vidusskolā uzsākuši 1164 skolēni (t.sk. 41 bērni pirmskolas 

grupās un 164 skolēni Olaines sākumskolā (Jaunolainē)) un 104 pedagoģiskie darbinieki. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Mēs lepojamies 
Olaines 1.vidusskolas sasniegumi Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā  
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika labāko Latvijas skolu godināšana, ko organizē Draudzīgā 

Aicinājuma (DA) fonds un tā priekšsēdētājs Jānis Endele. Šogad skolas saņēma apbalvojumus par 2020.gada 

rezultātiem centralizētajos eksāmenos, pasākums notika gadu vēlāk sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Olaines 

1. vidusskola kopvērtējumā  tika apbalvota par iegūto 3. vietu pilsētu skolu grupā. Balvā tika saņemta Draudzīgā 

Aicinājuma fonda grāmata ar visu apbalvoto skolu rezultātu apkopojumu un skolas administrācijai pasniegts 

apbalvojums par izcilu mācību darba organizāciju. Šogad DA fonds balvas pasniedza jau desmito reizi un šo gadu 

laikā Olaines 1.vidusskola kopā  ir saņēmusi sešus apbalvojumus pilsētu skolu grupā:  

 divas balvas  “Mazā pūce” 2015. un 2019.gadā, iegūstot 1.vietu kopvērtējumā, 

 trīs apbalvojumus par iegūto 2.-3. vietu kopvērtējumā 2011., 2017. un 2020.gadā, 

 2015.gadā ieguvusi labākās skolas titulu par latviešu valodas eksāmena rezultātiem.  

Pasākumā piedalījās latviešu valodas skolotāja Ina Velberga, kura daudzus gadus skolēnus ir gatavojusi 

centralizētajiem eksāmeniem, un  atzīst: “Ļoti patīkami, ka šajā pasākumā katrs runātājs izsaka pateicību skolotājiem 

un skolu administrācijām par nenogurstošo ikdienas darbu. Jāatzīst, ka tādu pasākumu Latvijā ir ļoti maz.” Mēs 

lepojamies ar mūsu pedagogiem un 12.klašu absolventiem-paldies par sasniegto!  Paldies pašvaldībai par atbalstu 

mācību līdzekļu iegādē un modernas mācību vides nodrošināšanā - tas motivē sasniegt arvien vairāk.    

Konkursa "Skaļās lasīšanas sacensība” 
 15.septembrī 6. a klases skolnieks Valdemārs Plūme piedalījās konkursa "Skaļās lasīšanas sacensība"  Pierīgas 

reģiona finālā, kurā ieguva atzinību. 

 

Aktuāli 
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim izglītības process 

turpinās klātienē, regulāri veicot skolēnu testēšanu. Vienlaikus tiek pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – 

sejas maskas skolā gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto visiem skolēniem un pedagogiem.  

Interešu izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem var piedalīties tikai tie skolēni, kuriem ir vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts. 

Tiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmas 

notiek attālināti vai klātienē ar negatīvu testa rezultātu vienas klases ietvaros, individuāli vai ārpus telpām ne vairāk 

kā 20 bērni no dažādām klasēm. 

 

Olaines 1.vidusskolas  darba virzieni 2021./2022.mācību gadā 
1. Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību procesu 1.,2.,4.,5..,7.,8.,,10.,11.klasēs.  

2. Organizēt mērķtiecīgu darbu skolēnu mācību snieguma pozitīvai dinamikai. 

3. Īstenot mācību procesu atbilstoši valstī noteiktajai epidemioloģiskajai situācijai. 

4. Atbalstīt skolēnu adaptāciju klātienes mācību procesam. 

5. Nodrošināt drošību un psiholoģisko labklājību skolā.  

6. Iedzīvināt skolas vērtības  un nostiprināt skolēnos patriotismu. 

MISIJA - nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītību sakārtotā un atbalstošā vidē, veicinot godīgu, radošu un 

atbildīgu personību izaugsmi. 

VĪZIJA - Olaines 1. vidusskola - konkurētspējīga un inovatīva skola ikvienam skolēnam. 

VĒRTĪBAS - Attīstība. Atbildība. Sadarbība. Cieņa. Kvalitāte. 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Centralizētais eksāmens Valstī % Skolā % 

Latviešu valoda 51,2% 62,8% 

Matemātika 36,1% 37,4% 

Angļu valoda 66,6% 72,4% 

Krievu valoda 76,4% 74,9% 

Bioloģija 50,4% 50,6% 

Ķīmija 55,2% 55,2% 

Augstskola Skaits 

Latvijas Universitāte 15 

Rīgas Tehniskā universitāte 4 

Rīgas Stradiņa universitāte 1 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 3 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija  3 

Banku augstskola 2 

Liepājas universitāte 1 

Rīgas Juridiskā augstskola 1 

2.lpp.     ĪSZIŅAS               01.09.2021. – 15.10.2021. 

      

2021./2022. mācību gada parlamenta kodols: 
 

 Parlamenta prezidents                            Lietvede                          Parlamenta labais gariņš 

 Ansis Gabrāns (11.kl.)                      Anna Linda Alka (10.kl.)                    Anna Veronika Priede (10.kl.) 

                                                                                                                                                                                                                           

   Parlamenta prezidenta vietnieks             Sabiedrisko attiecību speciālists             Māksliniecisko aktivitāšu  

   Arvīds Aleksandrs Bārda (9.kl.)           Renāts Vilažinskis (9.kl.)                               koordinatore                                                

                                                                                                                                    Elizabete Kokina (9. kl.)                                         
                                                     Skolas galvenais dīdžejs 

                                                               Emīls Rihards Ēvalds (11.kl.) 
 
 

 

12.klašu skolēnu vidējie sasniegumi centralizētajos eksāmenos  

2020./2021.mācību gadā 
 

12. klases absolventi – 38 

 Augstskolās – 30 

(maksas – 15; budžeta – 15);  

 Koledžās un tehnikumos – 3; 

 Strādā – 5 
 

9. klases absolventi – 82 

 Olaines 1. vidusskolā – 44; 

 Mācās citā skolā – 37; 

 Strādā – 1. 
 

Olaines novada pašvaldības stipendija vidusskolēniem 
Elita Kalnbērza, direktora vietniece 
Olaines novada pašvaldība piešķir stipendijas Olaines novada vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu skolēniem, kur 

noteicošie ir mācību sasniegumu rezultāti katra semestra noslēgumā. Diferencēts ir stipendijas lielums - ja skolēna 

vidējais vērtējums ir  7 balles un augstāks un ir izpildīti kritēriji par sekmēm, kavējumiem un nav iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumu, tad stipendija ir 40,00 eiro, bet, ja vidējais vērtējums ir augstāks par 8,5, tad stipendija ir 

60.00 eiro. No 1.septembra stipendiju saņems 34 skolēni- divdesmit pieci 11.klašu un deviņi 12.klašu jaunieši, 

kopā nopelnītas 17  paaugstinātās stipendijas. 10.klašu skolēniem stipendija tiek piešķirta atbilstoši 1.semestra 

rezultātiem. Novēlam uz savu izaugsmi vērstu darbu visiem 10.-12.klašu skolēniem! 

 

2020./2021.mācību gada absolventu tālākās gaitas 
       Absolventu izvēlētās augstskolas 

 



 
 

 

 

 

  
 

 

01.09.2021.- 15.10.2021.   ĪSZIŅAS                     3.lpp. 

    2.LPP 

 

 
 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu I. Protopopova 

Olaines 1.vidusskolas interešu izglītības pulciņi 2021./2022. māc.g. 
 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 1.-9. kl.        Aija Freimane, Jānis Salzirnis              

Mūsdienu deju pulciņš  7.-12.kl.       Anta Grīnvalde   

Koris                  2.-4.kl.         Līga Kārkliņa                                

Vokālais ansamblis „Cīrulīši” 1.-4.kl.         Līga Kārkliņa 

Vokālais ansamblis „UNDA” 5.-9.kl.         Dace Hermane, Sanita Šeflere                                        

Vok. instr. grupa “6.alianse”     6.-12.kl.       Māris Trankalis                             

Ilustratoru pulciņš  1.-4.kl.         Silvija Silāre                  

Mākslas pulciņš  5.–12.kl.      Jānis Tkačuks     

Foto pulciņš  5.-9.kl.         Arita Strode-Kļaviņa            

Kokapstrādes pulciņš  5.-6.kl.         Aivis Ernstsons                           

Teātra studija                           8.-12.kl.       Sandra Erinovska 

Teātra pulciņš  3.kl.             Tonija Jumtiņa  

Pirmās palīdzības ABC                6.-12. kl.       Lelda Balode 

Dabas izpētes pulciņš                   5.-9.kl.          Brigita Zute 

Jauno ķīmiķu pulciņš                    5.-8.kl.          Mārtiņš Zelders 

Sporta spēļu pulciņš                      1.kl.              Gunta Asme, Māris Auzāns 

Florbols                                    5.–9.kl.         Aivis Ruļuks, Agris Sakne 

Alpīnisma pulciņš                    8.–12. kl.      Artis Segrums 
 

 

                                               

 Pasākumi un aktivitātes   01.09.2021. – 15.10.2021. 
Lai skola varētu nodrošināt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, ārpusstundu pasākumi, 

kuros vienlaicīgi piedalītos vairāku klašu grupas, septembrī un oktobrī netika organizēti. 

 

01.09. Zinību diena. 

22., 23.09. 1.a un 1.b klase kopā ar audzinātājām Sandru  Teili un Agniju Briedi devās uz Olaines Vēstures un 

mākslas muzeju, lai piedalītos muzejpedagoģiskajā  nodarbībā “Miķeļi”. Tās laikā skolēni uzzināja, kas ir 

Miķeļdiena, no salmiem gatavoja Jumi, veidoja graudu mandalas un minēja mīklas. 

28., 29.09. 4. c, 4. a klase kopā ar audzinātājām Santu Arāju-Bērziņu un Baibu Muižnieci sociālo zinību stundas 

ietvaros devās uz  Olaines Vēstures un mākslas muzeju, lai iepazītos  ar muzejā esošajiem vēstures avotiem. 

Skolēni uzzināja, kas ir laika līnija, kā tiek kārtoti un šķiroti vēstures avoti. 

28.09.Skolēnu parlamenta kodola velēšanas. 

1.10. Skolotāju diena. Paldies 10. klašu skolēniem un audzinātājām Inai Dominai un Inesei Zālei par iespēju 

ieraudzīt kolēģus no citas puses, klausoties viņu mīļākās dziesmas. 

7.10. SAM projekta ietvaros deviņi skolēni no 9.c klases  kopā ar fizikas skolotāju Inu Dominu  7.oktobrī 

skolēnu zināšanu līmeņa, emocionālās labsajūtas un motivācijas paaugstināšanai piedalījās pētniecības 

programmas aktivitātē "Zvaigžņu vērošanas pārgājiens" . Aktivitāte sastāvēja no nodarbības skolā un vakara 

zvaigžņu vērošanas pārgājiena ārpus Olaines. 

8.10. 8. d klase ar audzinātāju Daci Miļuni devās izglītojošā nodarbībā "Latviešu strēlnieks Ziemassvētku kaujās". 

Nodarbības laikā Kara muzejā atraktīvā veidā skolēniem tika stāstīts par karavīru ikdienas dzīvi un dalību 

kaujās, par kara laika disciplīnu.  Skolēniem pašiem bija jāveic dažādi uzdevumi. 

6. – 14.10. Sadarbībā ar Olaines novada pašvaldības policiju tika īstenotas nodarbības 6.a, 8.a, 8.b, 8.c, 7.a klasē, 

kuru laikā skolēni tika ne tikai informēti par atbildību dažādu pārkāpumu gadījumos, bet arī iesaistīti 

diskusijā par pilsonisko līdzdalību. Paldies Olaines novada pašvaldības policijas priekšniekam Ervīnam 

Siliņam! 

13. – 15.10. 8. klašu skolēni skolotājas Ingas Ašmanes vadībā attālināti piedalījās Olaines Vēstures un mākslas 

muzeja izglītojošajā nodarbībā Latvijas dabas resursu izzināšanai “Kas ir kūdra?”. Tās laikā skolēni virtuāli 

iepazinās ar muzeja ekspozīciju par attiecīgo tēmu un veica dažādus uzdevumus. 


