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AKTUĀLA INFORMĀCIJA  
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Aktualitātes Olaines sākumskolā 
Velda Veinberga, Olaines sākumskolas direktora vietniece 
Novembris: 

07.11. Ekoskolu Globālās rīcības diena „Veselīgs dzīvesveids” un „Zaļais Mārtiņtirgus”: rītu sākām ar rīta rosmi, 

runājām, zīmējām, aplicējām, lasījām, rēķinājām par veselīgu dzīvesveidu, gatavojām veselīgas uzkodas, tirgojām 

ekoloģiskus, veselīgus, pašu rokām gatavotus izstrādājumus. 

11.-15.11. Latvijas nedēļa: 

11.11. 3.d klase devās ekskursijā uz Ložmetējkalnu. 

14.11. 3.d klase apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību Olaines vēstures un mākslas muzejā ”Mana brīvība”. 

Paldies skolotājai Ingai Pušmucānei par aktīvu skolēnu iesaistīšanu Latvijas nedēļas pasākumos! 

15.11. Svinīgā stunda Latvijai. Paldies pulciņu skolotājiem Tatjanai Bardovai, Ainai Vētrai-Zemturei, Olgai Zujevičai par 

skanīgo koncertu! 

22.11.  Ē.Baloža viesizrāde „Ķiplociņš kosmosā”. 

28.11. Skolas vecāku diena. Kopā izrunājām aktualitātes skolā, individuāli tikāmies ar priekšmetu skolotājiem. 

Decembris: Katru pirmdienu sanācām kopā, lai aizdegtu adventes svecīti. 

02.-13.12. Radošo darbu konkurss „Mans Ziemassvētku telpu rotājums”. 

16.12. plkst.10: 00 – 11:00 Ziemassvētku eglītes pasākums latviešu plūsmā. Paldies Laumas Helēnas Alksnājas māmiņai 

par sarūpēto pasākumu! 

20.12. plkst. 8:30 – 10:00 Ziemassvētku koncerts. 

           Plkst. 10:00 mazākumtautību plūsmas Ziemassvētku eglītes pasākums. 

Paldies skolotājai Valentīnai Ivaņickai par sarūpēto pasākumu! 

II.semestris: 

1. Gatavošanās starpnovadu olimpiādēm, konkursiem. Gatavošanās valsts diagnosticējošiem darbiem 3.klasēs. Turpinām 

vākt makulatūru, izlietotās baterijas un aktīvi īstenot ekoskolas darbību plānu! 

Labdarības nedēļa „Atver sirdi!” 
Olaines 1.vidusskolā jau otro gadu adventes laikā notiek labdarības nedēļa, kuras laikā tiek palīdzēts Olaines novada 

bērniem ar veselības traucējumiem. Šogad savu palīdzību sniedzām mazajam jaunolainietim Oļegam, kuram ir tikai 

divarpus gadiņu. Oļegam ir bērnu cerebrālā trieka, kas ļoti apgrūtina patstāvīgu staigāšanu. 

Labdarības nedēļas laikā notika tirdziņi, kur tika pārdoti gan kārumi, gan Ziemassvētku dāvaniņas, kas veidotas skolēnu, 

skolotāju un Olaines novada iedzīvotāju ģimenēs. Visi ienākumi tika ziedoti Oļegam. Rakstījām vēstules un zīmējām 

zīmējumus Rūtai un Timofejam, kam palīdzējām pagājušajā gadā, un, protams, Oļegam. Par Oļegu uzzināja visa Latvija, 

jo LTV vakara ziņās tika parādīts jauks sižets par mūsu labdarības nedēļu. 

Vissvarīgākais notikums, protams, bija 14.decembrī, sestdien, kad notika labdarības koncerts „Atver sirdi!”, kurā ieeja 

bija par ziedojumiem. Ļoti priecājāmies, ka uz koncertu bija ieradusies arī mazā Rūtiņa, Timofejs un Patriks, žēl, ka 

Oļegam bija paaugstināta temperatūra un viņš nevarēja ierasties. Koncertā uzstājās skolas ansambļi, koris, tautas deju 

kolektīvi un Olaines kultūras nama vokālais ansamblis „Undīne”. Liels bija mūsu prieks par viesmāksliniekiem – IGO un 

Armandu Alksni. Koncerta dienā arī pilsētas iedzīvotāji varēja iepirkties labdarības tirdziņā un pēc koncerta piedalīties 

atraktīvā labdarības izsolē.  

Milzīgs gandarījums par labdarības nedēļā iegūto naudas summu – 

1441,46 Ls!!!! 
Naudiņa ir pārskaitīta ziedot.lv/eņģeļi pār Latviju/Oļegam Gavrilovam. Milzīgs paldies visiem, visiem, kas atbalstīja mūs 

un palīdzēja mazajam Oļegam! 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klase Dvēseles Klase Dvēseles 

2.a Evelīna Lismane 8.b Artūrs Pumpurs, Sabīne Vonoga 

2.b Tomass Sigats, Elīna Mirmānova 8.c Sindija Šmite 

2.c Estere Sevastjanova 9.a Alīna Žezlova 

3.a Marta Djačenko, Evelīna Anita Dūdiņa 9.b Evita Kristiāna Pušpure 

3.b Anastasija Kotova 10.a Anastasija Temirjova 

4.a Jūlija Mihailova, Darja Grigorjeva 10.b Katrīna Jurkevica 

4.c Anete Luīze Locika 11.a Veronika Janovska 

5.a Diāna Antužāne, Samanta Reinika 11.b Līva Janauska, Teiksma Jankava 

5.b Elīza Marta Skrāģe 12.a Roberts Suvorovs, Liliāna Kanošķe 

5.c Viktorija Anna Mazure, Dominika Knāviņa 2.d Margarita Bardova 

6.a Poļina Bulatņikova 2.e Kristiāna Kristija Bergmane 

6.b Signe Valentīna Jejsa, Greta Vilāne 3.d Katrīna Zvaigzne 

6.c Lote Loreta Lūse 3.e Diāna Brokāne 

7.a Vladislavs Jerins 4.d Oto Purviņš 

7.b Anna Graudiņa 4.e Anna Bušmanova 

7.c Alise Melne  

2.lpp.     ĪSZIŅAS               25.10.2013. – 19.12.2013. 

      
Latvijai - 95 

Skolotājs – skolas dvēsele (6.-9.kl.) – Jānis Tkačuks 

Skolotājs – skolas dvēsele (vsk.) – Lelda Balode, Ina Domina 

Skolotājs – Skolotāju kolektīva dvēsele – Līga Gulbe, Brigita Ūdre 

 Šogad skolā notika daudzveidīgi un interesanti pasākumi, sagaidot Latvijas 95. proklamēšanas dienu. 

 6.11. piektajām klasēm notika viktorīna „Latvija skaitļos”, ko organizēja matemātikas skolotāji. 

 5.klašu skolēni piedalījās Valsts prezidenta kancelejas organizētajā konkursā „Mana kā valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas 

dienā”. Labāko darbu autori saņēma Valsts prezidenta apsveikumus. 

 11.-12.klašu skolēni oktobra beigās filmēja videointervijas ar Olaines novada tautfrontiešiem, un 6.novembrī skolas konferenču zālē 

notika Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltīts pasākums „Tās dienas acīm”, kurā piedalījās visi vidusskolēni. Lielu paldies 

sakām Tautas frontes dalībniekiem – Arvīdam Stepkam, Jānim Znotiņam un Jānim Strazdam – par klātbūtni šajā pasākumā un 

emocionālajām atmiņām. Liels paldies vēstures skolotājai Ilzei Dobelei! 

 Visu novembri skolas centrālajās kāpnēs varēja aplūkot izstādi „Latvijas vēstures fakti”, ko vēstures stundās veidojuši 6.-9.klašu 

skolēni.  

 6.un 7.klases 8.novembrī devās mācību ekskursijā uz Ziemassvētku kauju muzeju. 

 Visi 1.-12.klašu skolēni uz mazām krāsainām lapiņām rakstīja, kāpēc viņi mīl Latviju. Parlamentārieši no šīm lapiņām izveidoja 

milzīgu jumja zīmi, kas visus priecēja 2.stāva vestibilā. 

 11.novembrī 1.stāva vestibilā garajos starpbrīžos visi varēja noskatīties skolotājas Evijas Rudzājas veidotas prezentācijas par Lāčplēša 

dienu. 

 Svētku nedēļā visas klases veidoja savu Latvijas kontūru, kas tika pielīmēta pie klašu durvīm. Šajā nedēļā parlaments katram 

skolēnam un skolotājam izsniedza sarkanbaltsarkano lentīti, ko godam nēsāt visu nedēļu. 

 13.novembrī pirmsskolai un 1.-7.klašu skolēniem notika trīs tautas deju koncerti „Mana deja Latvijai”, kuros dejoja visi 5 mūsu 

skolas tautas deju kolektīvi. 

 13.novembrī katrs skolēns un skolotājs uz skolu atnāca ar sarkanu vai baltu ziedu, kas tika ielikts milzīgā Latvijas formas oāzē. Par šo 

kompozīciju mēs varējām priecāties vairāk nekā nedēļu. Liels paldies Ingrīdai Balodei, Aijai Jankavai, Jānim Tkačukam un 

parlamentam par oāzes sagatavošanu iepriekšējā vakarā! 

 14.11. pirmajām un otrajām klasēm notika klases stundas „Mana Latvija”. 

 15.11. visās klasēs notika svētku klases stundas, veltītas mūsu Latvijai. 

 15.11. pirmsskolai un 1.-4.klašu skolēniem notika svētku koncerts „Mana dziesma Latvijai” un titula „Klases dvēselīte” ieguvēju 

apbalvošana.  Šajā koncertā latviešu tautasdziesmas dziedāja gan klašu grupas, gan 2.-4.klašu koris, gan ar dziesmām priecēja 

Jelgavas zemessardzes 52.kājnieku bataljona ansamblis „Junda”. Sākumskolēni oktobrī piedalījās skolēnu radošo darbu konkursā 

„Mans novads, mana pilsēta”, šajā koncertā tika apbalvoti veiksmīgāko darbu autori. 

 15.novembrī 5.-12.klasēm notika koncerti „Tu esi Latvija”, kuros tika apbalvotas arī Klases un Skolas dvēseles. Koncertos uzstājās 

vokālais ansamblis „Unda” un vidusskolēni runāja Ojāra Vācieša dzeju. Liels paldies Ingai Laipniecei par emocionālo koncertu! 

 Sveicam Klases un Skolas Dvēseles 2013 



Pasākumi un aktivitātes 
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Digitālās apmācības programma Samsung skola nākotnei 
Lelda Balode, bioloģijas skolotāja 
Lai paaugstinātu Latvijas skolēnu konkurētspēju digitālajā laikmetā un veidotu motivējošu mācību vidi, Samsung izveidojis vērienīgu 

skolotāju digitālās apmācības programmu “Samsung Skola nākotnei”. Skolotāju komandas no visas Latvijas tika aicinātas pieteikties 

bezmaksas apmācībām un cīnīties par 10000 € balvu jaunāko tehnoloģiju iegādei savā skolā. Skolotāju bezmaksas digitālajām mācībām 

tika pieteiktas 213 skolu komandas no visas Latvijas, arī Olaines 1. vidusskolas komanda (Jāzeps Volāns, Lelda Balode, Ina Domina, 

Dace Zariņa). Visu skolu pieteikumus pēc rūpīgi izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem izskatīja žūrijas komisija. Pēc divu nedēļu vērtēšanas 

žūrija Latvijas skolas raksturo ar trīs zīmīgiem vārdiem - motivācija, kvalitāte un radošums.  

Rezultātu izziņošanas pasākumā "Samsung Skola nākotnei" pateicās visām skolām, kas pieteicās programmai, par ieguldīto darbu, laiku, 

radošo lidojumu un apsveica 30 skolas ar uzņemšanu programmā. Konkurence bija ļoti sīva. Mācībām tika izvēlēti kvalitatīvākie, 

radošākie un motivētākie skolu pieteikumi, tostarp arī Olaines 1.vidusskolas komandas pieteikums. Priecājamies par novērtējumu un 

ceram, ka mācības būs patiesi aizraujošas! 

 Ekopadomes sanāksme 
Brigita Zute, Tonija Jumtiņa, Ekoskolas koordinatores 
Ar mirdzošu sniegu piebirušā 10. decembra vakarā dabaszinību kabinetā pulcējās cilvēki, kuri turpmāk darbosies kā skolas ekopadome. 

Skola ir pieteikusi savu dalību vispasaules programmā un, turpinot jau labi iesāktās makulatūras un bateriju vākšanas, talkošanas, 

labiekārtošanas darbu tradīcijas, centīsies iegūt ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu. 

Sēdes laikā ekopadomes pārstāvji tika informēti par ekoskolu būtību, piedāvātajām tēmām un veicamajiem darbiem. Tika pieņemts 

lēmums šogad strādāt pie tēmas „Atkritumi”. Paralēli izvēlētajai tēmai mācību gada laikā ir jāvērš uzmanība arī uz pārējām, ar zaļo 

dzīvesveidu saistītām tēmām. Sēdes laikā tika saplānoti veicamie darbi nākamajam pusgadam.  

Pirms ekopadomes sanāksmes sākumskolas un pamatskolas vides pulciņa skolēni izveidoja anketas un veica anketēšanu, lai varētu veikt 

skolas vides izvērtējumu. Paldies visiem par atsaucību anketu aizpildīšanā! 

Visa veida informācija par ekoskolas statusa iegūšanas aktivitātēm un darāmajiem darbiem būs atrodama īpaši izveidotos dabas stendos 

sākumskolā un jaunajā korpusā,  pie dabaszinību kabineta, kā arī skolas mājas lapā. 

 

Sports 

Māris Auzāns, sporta organizators 
24. oktobris - Olaines izglītības iestāžu sporta spēles galda tenisā, novusā un šautriņu mešanā. Labākie sasniegumi: 

 Galda tenisā - 2. vieta Alise Megija Bērziņa, 3. vieta Iļja Belovs.  

 Novusā - 2. vieta Ņikita Feoktistovs, 3. vieta Adrians Bendzulis. 

 Šautriņu mešanā - 3. vieta Evita Urbanoviča.  

12. novembris - Olaines izglītības iestāžu sporta spēles volejbolā jaunietēm, izcīnīta 2. vieta. 

14. novembris - Olaines izglītības iestāžu sporta spēles volejbolā jauniešiem, izcīnīta 2. vieta.  

21. novembris - Olaines izglītības iestāžu sporta spēles spēlē „Tautas bumba”: 

 3.-4. klašu grupā meitenēm 2. vieta, zēniem 2. vieta. 

 5.-6. klašu grupā meitenēm 1. vieta, zēniem 2. vieta. 

 7.-8. klašu grupā meitenēm 1. vieta, zēniem 2. vieta. 

26. novembris - Skolas meiteņu „B” grupas komanda iegūst 1. vietu Salaspils, Ķekavas, Olaines, Ikšķiles un Carnikavas novadu skolu 

sacensībās basketbolā un izcīnīto ceļazīmi uz Zemgales reģiona skolu sacensībām 14. janvārī. Skolas komandā spēlēja: Una Auzāne, 

Megija Alise Bērziņa, Laura Kļaveniece, Gita Auzāne, Beāte Balode, Annija Skudra, Luīze Bērziņa, Alise Melne, Nadīna Podinska, Nika 

Valērija Vēvere, Linda Megija Švekle. 

27. novembris - 7-to klašu komandas piedalās Olaines policijas iecirkņa apkalpojamās teritorijas mācību iestāžu sporta dienas pasākumā 

„Esi draugs” Tīrainē.  

3. decembris - Salaspils, Ķekavas, Olaines, Ikšķiles un Carnikavas novadu skolu sacensībās basketbolā „A” un „D” grupām. „A” grupas 

jauniešiem un „D” grupas zēniem izcīnītas 2. vietas. 

3. decembris - Olaines izglītības iestāžu sporta spēles florbolā jaunietēm, izcīnīta 2. vieta.  

5. decembris - Olaines izglītības iestāžu sporta spēles florbolā jauniešiem, izcīnīta 3. vieta.  

10. decembris - Salaspils, Ķekavas, Olaines, Ikšķiles un Carnikavas novadu skolu sacensības basketbolā „C” grupai. Meitenēm izcīnīta 3. 

vieta, zēniem izcīnīta 2. vieta. 

 

Olaines 1. vidusskolas ekopadomes satāvs 2013./14. m.g. 
1. Skolotāji: Brigita Zute, Tonija Jumtiņa, Brigita Ūdre, Lelda Balode. Skolēni: Niks Stikāns – 3.a kl., Adams Juma – 4.a kl., Ēriks Pauliņš- 

4.a kl., Dagmāra Lasmane – 5.b kl., Samanta Čunčule – 6.c kl., Arturs Kirhners – 7.a kl., Vladislavs Jerins – 7.a kl., Artūrs Brahmanis – 

7.a kl., Edvīns Judins – 8.a kl., Ernests Auziņš – 8.a kl., Beāte Balode – 8.a kl., Annija Skudra – 8.a kl., Vairis Stramkalis – 8.c kl., Gerda 

Vilāne – 8.b kl., Valdis Lapo – 8.c kl., Elīna Elksnīte – 9.b kl., Inita Veļikodnaja – 9.b kl., Evita Pušpure – 9.b kl., Karīna Segruma – 10.b 

kl., Liliāna Kanošķe – 12.a kl., Karīna Feoktistova – 12.a kl., Konstantīns Kovaļovs – 12.b kl. Vecāki: Ilze Orste, Zanda Stikāne. 

Tehniskie darbinieki: Juris Odiņš, Daiga Mihailova, Gaļina Rudusāne. Pašvaldības pārstāvji: Andris Gailis, Brigita Medne.  
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Pasākumi 
 

 
 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe 

 

 

Pasākumi  
04.11. – 20.12.2013. 
 

05.11.  Seminārs 12.klašu skolēniem „Latvijas lauku attīstība no 2014. līdz 2020.gadam”. Paldies Olaines novada Lauku attīstības 

konsultantam Aigaram Ernestsonam! 

06.11.-15.11. Latvijas nedēļa. 

06.11.  Leļļu teātra „Tims” koncertprogramma „Mežā” pirmskolai un 1.-4.kl. 

7.11.  4.-6. klašu skolēni viesojas Bauskas sākumskolā, kur apgūst pieredzi uzņēmējdarbībā, skolēnu grupa apmeklē arī Bauskas 

pili, pilsētas vēsturisko centru un Jumpravmuižas klintis. 

8.11.  BA „Turība” notiek 24h seminārs IT biznesa ideju ģenerēšanā. Šajā seminārā piedalās – Krists Indrišonoks 12.b, Andris 

Jeršovs 12.b, Rolands Mauriņš 12.a un Kirils Stankēvičs 12.a. Jauniešu biznesa ideja izpelnās speciālistu atzinību. Vairāk 

par šo semināru var izlasīt JAL mājaslapā ( www.jal.lv/aktualitates) 

10.11. Skatuves runas mākslas nodarbību skolēni un skolotāji apmeklē Teātrī TT iestudēto izrādi "Minga rēgi". Izrāde 2013.gadā 

ieguvusi Spēlmaņu nakts balvu kā labākā jauniešu izrāde, aktieris-skolotājs J.Spulenieks ieguvis labākā jaunā aktiera balvu. 

12.11. Vidusskolēni dodas uz lekciju – diskusiju "Komunikācija+Personība=Panākumi" B/A Turība Panākumu Universitātes 

ietvaros (lektori B/A Turība sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns A.Pētersons, LU Komunikācijas studiju nodaļas sektora 

vadītāja A. Laumane). 

16.11.  JĢS rīkotajā Latvijas atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē mūsu skolas komanda, kuras sastāvā ir Līva Janauska 11.b, Evita-

Kristiāna Pušpure 9.b un Inita Veļikodnaja 9.b skolu kopvērtējumā iegūst 4. vietu. Individuāli Līva Jaunauska iegūst 5. 

vietu 11.klašu grupā, bet 9-to klašu meitenes iekļūst pirmajā desmitniekā pamatskolas grupā.   

20.11.-6.12. Skolā norisinās konkurss „Jauno ģeogrāfu skola”, kuru organizē Anželika Sadova un Monta Pepere, 11.a klase. 

Konkurss tapis sadarbībā ar Olaines novada domi. Tiek iesaistīti 5.-12. klašu skolēni. Fināls norisinās brīvdabas ekskursijas 

– konkursa formā. Pamatskolu grupā 1.vietu iegūst 6a. klase un vidusskolas grupā – 12.a klase! 

21.11.  Vecāku – skolotāju konsultācijas. 

21.11.  Olaines 1.un 2.vidusskolas kopprojekts Olaines muzejā „Olaine – ķīmiķu pilsēta”. 

22.11.  Parlamenta puiši kopā ar mūsu skolas absolventu Gundaru Beļavski iestāda pie skolas Ziemassvētku eglīti, kas mūs priecēs 

katru gadu un kuru mēs varēsim dekorēt. Paldies Gundaram par palīdzību un eglītes stādu! 

22.11.  „ALIAS” sacensības. 

26.11.  Babītes vidusskolas skolēnu parlamenta viesošanās mūsu skolā. 

28.11.  Parlaments piedalās pasākumā „Paaudžu tikšanās” Olaines vēstures un mākslas muzejā. 

28.11.  Dabaszinību pēcpusdiena „Izzini pasauli!” 5.klasēm. Paldies skolotājai Brigitai Zutei! 

28.11.  Latvijas leļļu teātra kluba izrāde „Ielāps” pirmskolai un 1.-4.kl.    

29.11.  Mācību ekskursija 12.klašu skolēniem „Uzņēmējdarbības popularizēšana Olaines novadā”, organizē - Olaines novada 

Lauku attīstības konsultants Aigars Ernestsons. 

2.12.  Līvas Janauskas projekts „Brīvā mikrofona vakari „OC Open MIC Nights”. 

4.-5.12. Brigitas Mednes projekts „Pavedieni”. 

6.12.  Tautas deju kolektīvs (4.-5.kl. un 6.-7.kl.) piedalās koncertā „Zili, zaļi brīnumi” Rīgas 84.vidusskolā. 

9. – 14.12. Labdarības nedēļa „Atver sirdi!” 

11.12. Vidusskolēni dodas uz lekciju – diskusiju "Kur apslēpta veiksmes un panākumu atslēga?"(lektori Dailes teātra aktieris G. 

Andžāns, uzņēmēja – profesionāla komandu un individuālā koučinga speciāliste J. Karabeško). 

12.12.  „Superklase” 3. - 4. klašu skolēniem. 

16.12. Topošo Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš, kurā savu produkciju realizē 4.-7. klašu skolēni un dejotprasmi 

rāda SMU „V&K dance” nodarbību dalībnieki. Vidusskolas klasēs ir izveidoti 2 SMU – jau minētais „V&K dance” ( Kitija 

Baufale un Veronika Janovska 11.a) un „Golden consulting” ( Aleksandrs Geržatovičs un Krists Indrišonoks 12.b). Paldies 

skolotājai Brigitai Eltermanei un visiem tirgotājiem! 

17.12.  Ziemassvētku pasākumi „Mēs lepojamies” pirmsskolēniem un 1.-4.klašu skolēniem. Piedalās Iecavas folkloras kopa 

„Tarkšķi”.  

17.12.  Konkursa „Jauniešu gada balva” noslēguma pasākums Olaines kultūras namā. Lepojamies ar:  Beatrisi Konošonoku – 

nominācijas „Gada brīvprātīgais” uzvarētāju;  Mariku Zavadsku – nominācijas „Gada jaunais sportists” uzvarētāju 

(veicināšanas balva – Artūram Liskovam); Viktoriju Jansoni – nominācijas „Gada jaunais mākslinieks” uzvarētāju. 

18.12.  Skolas darbinieku Ziemassvētku pasākums. 

19.12.  Skatuves runas mākslas nodarbību skolēni un citi interesenti tiekas ar jauno dramaturģi, Latvijas Kultūras akadēmijas 

pasniedzēju Rasu Bugavičuti. 

19.12.  Mācību ekskursija 3.b klasei un 4.b klasei uz Jaunpili. 

19.12.  Ziemassvētku ballīte 5.-8.klasēm. 

20.12.  Ziemassvētku koncerti „Vai tu mani dzirdi?” 5.-8.klasēm. Piedalās skolas tautas deju kolektīvi un vokālais ansamblis 

„Unda”. 

20.12.  Šogad 9.-12.klašu skolēni iestudējuši uzvedumu „Ziemassvētku dziesma” par skopuli Skrūdžu. Pēc iestudējuma visiem 

iespēja izdejoties Ziemassvētku ballē, kur spēlē grupa „Vēja radītie”. 

 

http://www.jal.lv/aktualitates

