
 
 
 
 
 

12.03. – 31.05.2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

OLAINES 1. VIDUSSKOLAS NOSACĪJUMI SKOLĒNU UZŅEMŠANAI 10.KLASĒ 

Olaines 1.vidusskolas 10.klasēs uzņem skolēnus: 

 kuri ieguvuši vispārējo pamatizglītību,  

 kuriem 9.klases gada vērtējumos  nav nepietiekamu vērtējumu un vidējais vērtējums nav zemāks par 5 

ballēm. 

Pieteikšanās uz 10.klasi , skolēnam aizpildot pieteikuma anketu www.o1vsk.lv 

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai 10.klasē 

Olaines 1.vidusskolas skolēniem: 

 8.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 

iesniegt skolā personīgi vecāku iesniegumu  

vai 

  iesūtīt vecāku iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu o1vsk_uznemshana@inbox.lv.  

Citu skolu skolēniem: 

 8.jūnijā no plkst.9.00 līdz 12.00  

 iesniegt skolā (Zeiferta iela 4, Olaine) personīgi vecāku iesniegumu un 9.klases sekmju 

izrakstu ar gada vērtējumiem vai 

  iesūtīt vecāku iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, un 9.klases sekmju 

izrakstu ar gada vērtējumiem o1vsk_uznemshana@inbox.lv. 

Visiem skolēniem:  

 8.jūnijā plkst.12.15 iestājpārbaudījums, ja gada vidējais vērtējums zemāks par 6,5 ballēm; 

 15.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 iesniegt skolas lietvedībā apliecības par  vispārējo 

pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus un bērna medicīnisko karti (ja no 

citas skolas). 

 Informācija par mācību līdzekļu un personiskās lietošanas priekšmetu iegādi sportā, vizuālajā mākslā, mājturībā un 

tehnoloģijās 2022./2023. mācību gadam skolas mājas lapā www.o1vsk.lv pieejama no 6.jūnija. 

 
 

Informācija par mācību līdzekļu un personiskās lietošanas priekšmetu iegādi sportā, vizuālajā mākslā, 

mājturībā un tehnoloģijās 2019./2020. mācību gadam skolas mājas lapā www.o1vsk.lv pieejama no 3.jūnija. 

 

Elita Kalnbērza, direktora vietniece  
 

MĀCĪBU PROCESS KOPĀ AR SKOLAS SADARBĪBAS PARTNERIEM 

 DATORIUM –profesionālu programmētāju vadībā kopā ar datorikas  skolotāju Ivetu Zalpēteri 10.ab un 11.ab 

klasēm novadītas 216 mācību stundas, apgūstot Pyton  un JavaScript programmēšanas valodas mācību kursa 

“Programmēšana I” ietvaros.  

 RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES OLAINES TEHNOLOĢIJU KOLEDŽA  - modernajās laboratorijās 

ķīmijas skolotājs Mārtiņš Zelders 11.ab klasei noorganizējis trīs laboratorijas darbus- ziepju un sintētisko 

mazgāšanas līdzekļu analizēšana, spirtu fizikālās īpašības un daudzvērtīgo spirtu pierādīšana, esterēšana.  

 OLAINES NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS-11.cd klašu skolēni specializētā kursa 

”uzņēmējdarbības pamati” ietvaros Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore un uzņēmējdarbības 

skolotāja Edīte Alksne noorganizēja piecas mācību ekskursijas- skolēniem bija dota iespēja iepazīt novada jauno 

uzņēmēju uzņēmumus SIA "Smalkais muslis", SIA "Pēterkoks" un "Ooo Sajūtu darbnīca" un doties uz Olaines 

Mākslas un vēstures muzeju, lai piedalītos muzeja pedagoģiskajā stunda par uzņēmējdarbību Olaines novadā. RTU 

OTK laboratorijās un koledžā jaunieši iepazina pēc vidusskolas beigšanas apgrūstamās profesijas. 

 

http://www.o1vsk.lv/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

N.p.k. Vārds, uzvārds  Klase Olimpiāde Skolotājs Vieta 

1.  Elīna Vilkena 9. 
Latviešu valoda Evija Liepkalne 3. 

Bioloģija Lelda Balode A 

2.  Ansis Gabrāns 11. 
Bioloģija Lelda Balode 2. 

Angļu valoda Iveta Svarinska A 

3.  Evelīna Zaķe 9. Latviešu valoda Ina Velberga 2. 

4.  Anna Linda Alka 10. Bioloģija Lelda Balode 3. 

5.  Alfrēds Auziņš 11. Bioloģija Lelda Balode 2. 

6.  Kalvis Apinis 5. Matemātika Agnese Luca 1. 

7.  Katrīna Krūmiņa 5. Matemātika Agnese Luca 2. 

8.  Enzo Kožemjakins 5. Matemātika Ilona Ivanova 2. 

9.  Keita Šmite 5. Matemātika Ilona Ivanova A. 

   10. Kaspars Kārkliņš 10. Angļu valoda Inese Zāle 3. 

   11. Darja Grigorjeva 12. Bioloģija Lelda Balode A. 

   12. Arvīds Bārda 9. Krievu valoda Inna Tiščenko 3. 

   13. Raivo Ūdris 7. LIDICE Aivis Ernstsons Laureāts 
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Olaines 1.vidusskolas valsts un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu rezultāti 

2021./2022.m.g. 
Ruta Ličāgina, direktora vietniece 

 
 

 BANKU AUGSTSKOLA- 12.klases jaunieši, kuri jau šajā vasarā izvēlēsies savu studiju virzienu,  piedalījās  Banku 

augstskolas digitālajās atvērto durvju dienās, kas deva iespēju izprast apmaksātas prakses iespējas Banku augstskolas 

studiju procesā, ja savu nākotni saista ar finanšu, risku vadību, grāmatvedību, uzņēmējdarbību vai   biznesa procesu 

vadību. 

 JUNIOR ACHIEVEMENT LATVIJA – 

o Sociālajās zinībās 6.klašu skolēnus skolotājs Uldis Tomass Šimens iesaistīja skolēnus konkursā “Biznesa 

pasakas”, kas rosina apgūtās teorētiskās un ekonomiskās likumsakarības pielietot dažādās dzīves situācijās un 

ietērpt pasakas formātā-skolēni sacerēja biznesa pasakas ar laimīgām beigām, tās ilustrēja vai citādi vizualizēja. 

o 4.klašu skolēni skolotājas Sandras Teiles vadībā piedalījās savā pirmajā skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņā 

ģimenes dienas koncerta dienā. 

o Ēnu dienas ietvaros 10.a klases skolniece Anna Veronika Priede izturēja lielu atlasi un aprīlī devās uz Eiropas 

Kodolpētniecības centru Šveicē, lai iepazītu Rīgas tehniskās universitātes zinātnieku darbu vienā no pasaules 

ietekmīgākajiem zinātnes centriem.  

 SPĀŅU UN LATĪŅAMERIKAS KULTŪRU 10.d un 11.cd klašu skolēni apguva kopā ar spāņu valodas skolotāju 

Elvu Latišu specializētā mācību kursa ietvaros. 

 ASTRONOMIJAS PASAULĒ FIZIKĀ ieskatīties, dodoties "Zvaigžņu vērošanas pārgājienos", 8.un 9.klašu 

interesentu grupām SAM projekta ietvaros palīdzēja fizikas skolotāja Ina Domina. 

 ISKY MĒBELĒM NO SOMIJAS-šogad visi skolas  matemātikas  un 5 sākumskolēnu klašu kabineti aprīkoti ar 

kvalitatīvām un mūsdienīgām mēbelēm. 

PALDIES SKOLOTĀJIEM PAR DARBU- INICIATĪVĀM, UZŅĒMĪBU UN RADOŠU PIEEJU MĀCĪBU 

PROCESAM UN MŪSU SADARBĪBAS PARTNERIEM PAR ATSAUCĪBU!  NOVĒLU TURPINĀT IESĀKTO! 

 
 

 

4. klašu konkursa Tik vai... Cik? 2021./2022.mācību gada laureāti 
Silvija Silāre, sākumskolas skolotāja 
 

4. a klase 

 Aiga Liberte        Atzinība 

 Ralfs Zommers   Atzinība 

 

 

4.b klase      

Normunds Ivanovs    Atzinība           Kristaps Šķerstens      2. vieta 

Nikola Kellija            2. vieta          Artūrs Zaharenko        3. vieta 

Madara Liepiņa          2. vieta  Lukass Žiļus               Atzinība 
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 Ekskursiju laiks Olaines 1. vidusskolā 

Pavasaris šogad pienācis ar sen nepiedzīvotu satraukumu un gaidām skolēnu un skolotāju vidū - sajūtas 

kutinošais un aizraujošu piedzīvojumu piesātinātais mācību ekskursiju laiks. Olaines 1. vidusskolas auto 

stāvvietā aizvien biežāk redzami autobusi, kuri gaida braucējus, lai vestu tos piedzīvojumā. Visapkārt dzirdamas 

čalas un satraukuma pilnas gaidas par gaidāmo ceļojumu kopā ar klasi.  

Ekskursiju maratonu aizsāka 11.d ar ceļojumu Ventspils virzienā. Ventspilī tika apmeklēta Livonijas ordeņa 

pils, no citas puses iepazīta jauna vēstures lappuse. Tālu ceļu mēroja arī 9. a klase, aizceļojot līdz Jūrkalnei, 

iepazīstot suitu kultūras mantojumu un pāršķirstot Ziemassvētku kauju vēstures lappuses. 

5.ac, 2.d, 6.cd un 7.d klase devās uz Turaidas muzejrezervātu un piedalījās dažādās izglītojošās nodarbībās 

Skolēniem bija iespēja iztēlē aizceļot vairākus gadsimtus tālā pagātnē, lai uz savas ādas izbaudītu senatnes 

ikdienu. 

Vēstures takas Jaunmoku pilī izzināja5.bd klases. 

9.c klase devās ekskursijā uz Ķemeru nacionālo parku un piedalījās piedzīvojumu spēlē “Izlūku gaitās.  

Šogad populārs galamērķis ir Līgatne ar savu industriālo mantojumu. 8.dc, 7.ac un visas 10. klases devās iepazīt 

Līgatnes rūpniecisko vēsturi, neaizmirstot arī par mierpilnajām ainavām pavasara rotā.  

Daugavas krastos savu piedzīvojumu meklēja 8.a, 6.a, 9.b klase un visas 1. klases, kuri atklāja vēsturi Doles 

muižas parkā, apjauta likteņupes varenumu, aplūkojot neuzmanīgam vērotājam apslēptās vēstures liecības. 

Brīvais laiks nav iedomājams bez kino. Arī kino ir piedzīvojums. 6.b un 2. d klase devās uz Rīgas Kino muzeju, 

lai iepazītu kino vēsturi un iemēģinātu roku meistardarbnīcās. 

2.bc, 3.b un visas 4. klases devās uz Cinevillu, lai iepazītos ar to, kā top kino. 

Mācību gada pēdējā dienā orientēšanās spēlē Olaines pilsētā, izzinot kultūras kanonu, devās 8.b un visas 11. 

klases. Savukārt baudīt teātri mācību gada noslēgumā izlēma 12. klase. 

Piedzīvojums ar klasi ir iespēja atklāt Latvijas skaistumu pavasara plaukumā, pāršķirstīt vēstures lappuses, 

baudīt kultūras pasākumus un ieraudzītu sevī vēl neatklātas rakstura šķautnes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.lpp.     ĪSZIŅAS               12.03.2022. – 31.05.2022. 

      

Ģimenes dienas koncerts Olaines 1. vidusskolā 
Pēc vairāku gadu pārtraukuma Olaines 1. vidusskolas zāli atkal ieskandināja bērnu dziesmas, iešūpoja dejas soļi un 

piepildīja skatītāju aplausi. Skolas gaiteņos bija skatāmi dažādos interešu izglītības pulciņos tapušie darbi, kas atklāj 

skolēnu talantu un radošo pasaules skatījumu. 

Pēdējos gadus mēs esam dzīvojuši savādā un izaicinājumu pilnā pasaulē. Esam mācījušies kāpura neveiklumā 

saskatīt tauriņa vieglumu, ticēt, ka aiz pelēkās mākoņu sienas ir saule. Beidzot mēs sākam kūņoties ārā no savām 

čaulām, lai atraisītos raitam dejas solim, ieskandinātu balsis priecīgām dziesmām. Vel tāls ceļš ejams, bet bez kāpura 

neveikluma pasaulē nebūtu tauriņa viegluma.  

Paldies pulciņu vadītājiem par izturību,  pacietību un mīlestību, raisot vaļā kūniņās ieslēptos talantus. 

 



 

Olaines skolēni viesojas Itālijā 

Jānis Tkačuks, kultūras un mākslas skolotājs 

Lilita Zujeva, projekta koordinatore Olaines 1.vidusskolā, angļu valodas skolotāja 
No š.g. 4.aprīļa līdz 8.aprīlim Olaines 1.vidusskolas delegācija trīs skolotāju un astoņu skolēnu sastāvā devās uz 

sesto apmācību braucienu partnerskolā Džulianova,Itālijā.  

Pirmdien notika tikšanās ar skolas direktori, skatījāmies video kopsavilkumu par iepriekšējām projekta tikšanās 

reizēm – Turcijā, Rumānijā, Slovākijā, Latvijā un Portugālē. Pēc tam skolēni prezentēja savus sagatavotos māja 

darbus par divām tēmām – “Tradicionālie ēdieni” un “Ievērojamākie arhitektūras objekti”. Pēc prezentācijām visi 

projektā iesaistītie skolēni taisīja tradicionālo itāļu kūku – tiramisu. 

Otrdien devāmies ekskursijā pa Džulianovas vecpilsētu, kur apskatījām ievērojamākos apskates objektus - Duomo 

San Flaviano, Santuario della Madonna dello Splendore un pašu vecpilsētu. Pēc vecpilsētas apmeklējuma 

devāmies uz itāļu partneru skolu Liceo Statale Marie Curie, kur iepazināmies ar skolu un mācību telpām. 

Trešdien skolēniem piedalījās  mākslas darbnīcā, kurā skolēni apgleznoja un dekorēja flīzes ar dažādām Itālijas 

ainavām, izmantojot krāsas un gliemežvākus. Viens no Latvijas skolēnu darbiem tika uzdāvināts un novietots 

viesnīcas ’’Fabiola’’ recepcijā.   

Ceturtdien agri no rīta devāmies uz Itālijas galvaspilsētu – Romu. Romā apskatījām kultūrvēsturiskās vietas – 

Panteonu, Kolizeju, Trevi strūklaku, Romas forumu, Navonas laukumu, Fiumi strūklaku, Spāņu kāpnes un 

daudzus citus nozīmīgus mākslas un arhitektūras objektus. 

Piektdien devāmies visi uz skolu, kur Itālijas skolēni bija sagatavojuši video prezentāciju un degustāciju par 

Abruzzo reģiona tradicionālo virtuvi. Dienas beigās tika izsniegti sertifikāti par piedalīšanos projektā. 

Skolotāji apsprieda projekta noslēguma atskaites sagatavošanas kārtību interneta vietnē ‘’Mobility tool’’, kā arī 

iespējamo sadarbību nākotnē jaunos Erasmus projektos. 
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Olaines 1.visusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola 

Velda Veinberga, direktora vietniece 
 

Pasākumi: 

3.maijs -  Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svinīgais pasākums 1.-4.kl. 

12.maijs –  ritmikas pulciņa un vokālā ansambļa dalība skolas gada atskaites koncertā Olaines 1.vidusskolā 

27.maijs –  pie mums ciemos Olaines Vēstures un mākslas muzejs 

Muzejpedagoģiskā programma "Drīz brīvlaiks" 1.-4.kl. - dalībniekiem bija iespēja gan pašiem 

vērot, gan veikt dažādus eksperimentus. 

25.maijs – 4.d klases mācību ekskursija Olaines 1.vidusskolā “Būšu piektklasnieks” 

30.maijs – Sporta diena 1.-3.klasēm 

30.maijs – pasākums “Sveika sākumskola” 4.klasēm 

31.maijs – gada noslēguma pasākumi “Sveika vasara” 1.-4.kl.  

3.jūnijs – izlaidums pirmsskolas grupai 

11.jūnijs – ritmikas pulciņa apvienotās izlases dalība līnijdejotāju olimpiādē “Rīgas kauss-2022” Rojā. 

 

Mācību ekskursijas: 
Mācību ekskursiju laikā apmeklējam: 

1. Rīgas motormuzeju – 1.-4.kl. 

2. Doles salas muzeju – 1.f klase 

3. Mini Zoo “Dobuļi” – pirmsskola 

4. Olaines ugunsdzēsēju depo - pirmsskola 

06.06. – 17.06. bērnu vasaras nometne “Zaļās dienas” Olaines sākumskolas bērniem. 

 

Lai visiem veselīga un priekpilna vasara! 

6.lpp.          ĪSZIŅAS                        12.03.2022. – 31.05.2022. 

      



 

12.03.2022.- 31.05.2022.   ĪSZIŅAS                     7.lpp. 

    2.LPP 

  

PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES 
 

24.03.  Nodarbība “Digitālās pārmērības un riski” 3. b, 4.c, 4.b, 5.a, 3.c, 5.c klasei. 

 Seminārs vecākiem “Digitālās pārmērības, riski un izaicinājumi ģimenē”. 

25.03.  Traģiskās izsūtīšanas pie represēto pieminekļa kopā ar audzinātāju Silviju Silāri pieminēja 4.b klase. 

  Nodarbība “Digitālās pārmērības un riski” 5.b, 5.d klasei. 

 Nodarbība “Izvēles izaicinājumi un sadursmes dažādu atkarību kontekstā” 6.d, 6.a, 7.c, 7.b klasei. 

28.03.  Nodarbība  “Es, Tu un Satversme”  9., 10., 12. klašu skolēniem. 

29.03.  Nodarbība “Digitālās pārmērības un riski” 2.a,  2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 4.a klasei. 

 Klases stunda 11. ab klasei Olaines Vēstures un mākslas muzejā. 

30.03.  Nodarbība “Izvēles izaicinājumi un sadursmes dažādu atkarību kontekstā” 6.b, 6.c, 7.d, 8.b, 8.c, 9.a 

klasei. 

 Vecāku vakars Olaines 1. vidusskolā. 

31.03.  Nodarbība “Izvēles izaicinājumi un sadursmes dažādu atkarību kontekstā” 9.c, 8.d, 8.a, 7.a, 9.b klasei. 

1.04. 3.04. Olaines 1. vidusskolas pašpārvaldes dalībnieki piedalās pašpārvalžu iniciatīvu projektā "Kontakts". 

19.04. 24.04. Mūzikas nedēļa – skolas pašpārvaldes rīkots pasākums. 

22.04.  Olimpiskā diena “Sporto visa klase” ietvaros. 

27.04.  8.b klasei nodarbība, kas veltīta 4. maijam ar vēsturnieku M. Ribicki. 

Informatīvā sanāksme vecākiem “Kāpēc un kā runāt par seksualitāti un reproduktīvo veselību ar savu 

bērnu”.  

29.04.  10. ab klase piedalās talkā Olaines Vēstures un mākslas muzejā. 

03.05.  Svētku klases stundas par godu 4. maijam – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai. 

12.05.  Ģimenes dienas koncerts; interešu izglītības pulciņu izstādes. 

13.05.  Pēdējā zvana svētki 12. klasei. 

18.05.  Skolas padomes sēde. 

20.05.  Pēdējā zvana svētki 9. klasēm. 

25.05.  Veselīga uztura nodarbības 6.a, 6.b, 6.d klasei. 

27.05.  Veselīga uztura nodarbības 6.c, 7.a, 7.b klasei. 

30.05.  Sporta diena. 

 10. klašu skolēni piedalās projektā “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte”. 

31.05.  Mācību gada noslēguma diena. 

15.06.  Izlaidumi 9. klasēm. 

29.06.  Izlaidums 12. klasei. 

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


