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BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

SKOLOTĀJU UN VECĀKU 

INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS 
30. martā no plkst.17.00 līdz plkst.20.00 
vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli 

tikties ar jebkuru no pedagogiem, 

piesakoties no 16. līdz 25. martam:  
*darbadienās pa tālruņiem: 67147302 vai 

67147305, 

*vai e-klasē, rakstot Brigitai Melnacei. 

 Piesakoties obligāti jānorāda skolēna 

vārds, uzvārds un klase; pedagoga vārds, 

uzvārds. 

 !!! Tikšanās notiek "zaļajā režīmā". 
Ierodoties skolā, jāuzrāda sadarbspējīgs 

Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts, personu apliecinošs dokuments 

un atrašanās laikā skolā jālieto 

medicīniskā sejas maska vai respirators bez 

vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3.   

 
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJA VIDUSSKOLĒNIEM 
2021./2022.mācību gada 2.semestrī Olaines novada pašvaldības stipendijas par sasniegumiem mācību darbā 

saņem 10.klasēs-15 skolēni, 11.klasēs-16 skolēni, 12.klasēs- 10.skolēni. Paaugstināto stipendiju vidusskolā 

pašlaik saņem 24 jaunieši. Lai veicas arī turpmāk!  

    

 
LEPOJAMIES  

Kalnbērza Elita, direktora vietniece  
Latvijas Universitātes darbinieku kopsapulcē-balvu pasniegšanas 

ceremonijā 2022.gada 4. februārī apbalvojumu saņēma  tās Latvijas 

vidusskolas, kas ir devušas lielāko LU saimes papildinājumu aizvadītajā 

uzņemšanā. Katru gadu LU cenšas izcelt citas vidusskolas visu šo skolu 

devums ir neatsverams un  LU to novērtē. Skolu balva tiek pasniegta 5 

reģionu skolām 2022.gadā: 

 

 Rīgā-Rīgas Imantas vidusskola 

 Kurzemes reģionā-Talsu Valsts ģimnāzija  

 Latgales reģionā-Balvu Valsts ģimnāzija 

 Vidzemes reģionā- Olaines 1.vidusskola 

 Zemgales reģionā-Bauskas Valsts ģimnāzija. 

 

Paldies ikvienam skolotājam par ieguldīto darbu skolēnu zināšanu pilnveidē un sagatavošanā tālākajam studiju 

procesam! Skolas nopelnīto dāvanu-ieejas biļetes uz Skola 2022 izstādi saņēma vairāki 9. un 12. klases skolēni, 

lai dotos izvēlēties studiju virzienu, augstskolu.  

 

 

 

2022./2023. M.G. PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM 
Olaines 1. vidusskola ir uzsākusi 2015. gadā dzimušo 

bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai 

2022./2023. mācību gadā  

Vecāki (likumiskais pārstāvis) var pieteikt bērnu uzņemšanai 

1. klasē attālināti un klātienē.  

Sīkāka informācija ŠEIT. 

Dokumentus pieņem 111. kabinetā (jāpiesakās pie sarga): 

PIRMDIEN NO 16.00 – 18.00 

OTRDIEN, TREŠDIEN, CETURTDIEN NO 13.00 - 16.00 

PIEKTDIEN NO 8.00 – 10.00  

Ar prieku gaidīsim Jūs mūsu skolā! 

Olaines 1. vidusskolā 9. martā notika topošo pirmklasnieku 

sapulce. Prezentācija pieejama ŠEIT. 

Olaines sākumskolā (Jaunolainē) topošo pirmo klašu skolēnu 

vecāku sapulce tiek plānota pēc klašu noformēšanas. 

Pēc 1.aprīļa informēsim visus vecākus par sapulces datumu 

un laiku.  

Ceram uz tikšanos klātienē! 

    

 

http://www.o1vsk.lv/uploads/file/Uznemshana/Bernu%20registracija%20uz%201%20klasi.pdf
http://www.o1vsk.lv/uploads/file/Uznemshana/pirmklasniekiem_par_skolu.pdf


OLAINES 1. VIDUSSKOLA - TAVA IZVĒLE LABĀKAI NĀKOTNEI! 
 

VĒSTULE SKOLĒNIEM 

Vai Tu šogad beidz 9.klasi un meklē sev labāko vidusskolu?  
 
Pievienojies vairāk kā 1000 skolēniem, kuri jau mācās Olaines 1. vidusskolā! 

Izvēlies vienu no četriem mācību kursu komplektiem: 

 tehnoloģijas un inženierzinātnes; 

 medicīna un vides zinātne; 

 dizains, interaktīvie mediji un kultūra; 

 uzņēmējdarbība un sociālās 

 zinātnes. 

Papildini mācību programmu ar specializēto kursu izvēli: 

 spāņu valoda; 

 digitālais dizains; 

 vizuāli plastiskā māksla; 

 tehniskā grafika; 

 publiskā runa; 

 uzņēmējdarbības pamati. 

Mācies, un kopā ar sadarbības partneriem: 

 programmēšanu apgūsi DATORIUM programmētāju vadībā; 

 ķīmijas eksperimentus veiksi RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES Olaines Tehnoloģiju koledžas  

modernajās laboratorijās; 

 finanšu pratības un dizaina domāšanas  noslēpumus atklāt  Tev palīdzēs BANKU AUGSTSKOLAS lektori; 

 izstrādāsi projektus ar OLAINES NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRA UN JUNIOR 

ACHIEVEMENT LATVIJA iniciatīvām; 

 apgūsi ne tikai spāņu valodu, bet arī SPĀŅU UN LATĪŅAMERIKAS KULTŪRU; 

 fizikā astronomijas pasaulē ieskatīsies ar observatorijas STARSPACE atbalstu; 

 latviešu valodas un matemātikas kabineti Tevi sagaidīs ar kvalitatīvām un mūsdienīgām ISKY MĒBELĒM 

NO SOMIJAS.  

 iespējams, ka apgūsi arī valsts aizsardzības mācību, ko vada JAUNSARDZES CENTRS. 

Lepojies,  jo Tu mācīsies vienā no Latvijas pēdējo 10 gadu labākajām pilsētu vidusskolām! 

Audz kopā ar mums – mūsu skolas vērtības ir  

ATTĪSTĪBA, ATBILDĪBA, CIEŅA, SADARBĪBA, KVALITĀTE! 
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UZŅEMŠANA OLAINES 1. VIDUSSKOLĀ 

Lasi un skaties video - informācija 

par uzņemšanu 10.klasē  atrodama skolas 
mājas lapā: www.o1vsk.lv  

Piesakies 23.-31.maijā mācībām  

Olaines 1. vidusskolas 10.klasē skolas mājas 
lapā. 

Seko līdzi precīzākai informācijai par 

uzņemšanu. 

Iesniedz dokumentus! 

MANA SKOLA MANĀ 

PILSĒTĀ IR MANA 

IZVĒLE 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  
MĀCĪBU KURSU KOMPLEKTU PIEDĀVĀJUMS  

http://www.o1vsk.lv/


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

OLAINEI 55 

Inese Protopopova, direktora vietniece audzināšanas darbā 
Cilvēks sākas no savas ģimenes, savas dzimtās vietas. Tas ir tas pasaules pleķītis, zemes stūrītis, kas padara 

stipras mūsu saknes un dod spēku un iedvesmu, lai mēs varētu plaucēt savus izaugsmes ziedus un gatavināt 

panākumu augļus. Olaine daudziem no mums ir spēka un cerību avots.  

Olaines 1. vidusskolas skolēni atzīmēja pilsētas jubileju zīmējot, fotografējot, fotografējoties, gatavojot 

gardumus un citos veidos. Paldies visiem skolotājiem, klašu audzinātājiem, kuri iesaistījās apsveikumu tapšanā. 

Paldies Aritai Strodei-Kļaviņai un Jānim Tkačukam par foto izstādes ”Olainei 55” veidošanu. 
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PRAKSE UN PIEREDZE ĶĪMIJAS STUNDĀS 

Mārtiņš Zelders, ķīmijas skolotājs 
Neskatoties uz dažādiem sarežģījumiem, kurus ievieš 

epidemioloģiskā situācija valstī, aktīvi turpinās uz 

kompetencēm orientētas izglītības modeļa iedzīvināšana 

skolā. Olaines 1. vidusskola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu, kura ietvaros 11. klašu 

skolēni mācību procesa plānotos laboratorijas darbus veic 

tehnoloģiski modernās laboratorijās. Tas skolēniem sniedz 

nenovērtējamu pieredzi un praktiskās iemaņas. 

 

 

MĀCĪTIES VAR ARĪ ZEM ZVAIGŽŅOTAS DEBESS 

Ina Domina, fizikas skolotāja 
Šogad skolēnu zināšanu līmeņa, emocionālās labsajūtas un motivācijas paaugstināšanai visiem 8. un 

9.klašu skolēniem ir iespēja piedalīties projekta “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO 

KOMPETENČU  ATTĪSTĪBAI” 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros pētniecības programmas aktivitātē  "Zvaigžņu 

vērošanas pārgājieni".  

Aktivitāte  ietver gan nodarbības (divas lekcijas par zvaigznājiem un melnajiem caurumiem - attālināti), gan 

vakara pārgājienu ārpus pilsētas.  

Līdz pavasara brīvlaikam šo iespēju ir izmantojuši daudzi 9. klašu, kā arī 8.a un 8.b klases skolēni, bet pēc 

pavasara brīvlaika tāda iespēja būs arī 8.c un 8.d klases skolēniem.  

 
 

 

 

KARJERAS IZGLĪTĪBA 

OLAINES 1. VIDUSSKOLĀ 

Uldis Tomass Šimens, karjeras 

konsultants 
Ļoti svarīgs ir atbalsts skolēniem 

karjeras jautājumos. Tie skar ne tikai 

nākotnes profesijas izvēli, bet arī 

turpmākās izglītības iespējas un 

nepieciešamos virzienus. Ar 2021.g. 25. 

oktobri Olaines 1. vidusskolā darbu 

uzsāka pedagogs karjeras konsultants 

Uldis Tomass Šimens.  

Konsultants ir sniedzis atbalstu 

skolēniem un skolotājiem klases stundās, 

individuālajās sarunās, anketējot 

skolēnus, kā arī sniedzot aktuālo 

informāciju par izglītības iespējām pēc 

pamatskolas un vidusskolas 

absolvēšanas. 

Pieteikties individuālajām sarunām var 

pieteikties e-klasē vai rakstot uz e-pastu 

karjeras_konsultants@o1vsk.lv 

Nozīmīgs ieguvums skolēnu pieredzei ir 

piedalīšanās Ēnu dienās. Šogad tās 

norisināsies 6. aprīlī, bet jau no 9. marta 

var pieteikties ēnošanai izsludinātajām 

vakancēm.  

Sīkāka informācija ŠEIT. 

 

https://enudiena.lv/
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 STARPTAUTISKAIS ERASMUS PROJEKTS 

Lilita Zujeva, projekta koordinatore Olaines 1.vidusskolā 
No š.g. 14.februāra līdz 18.februārim Olaines 1.vidusskolā notika Erasmus+ projekta ‘’Transmitting our cultural 

heritages to new generations’’ piektā apmācību tikšanās. Tikšanās notika ievērojot visus epidemioloģiskās 

drošības pasākumus. 

             Svētdien, 13.februārī 40 viesi no Turcijas, Rumānijas, Portugāles, Slovākijas un Itālijas tika sagaidīti 

lidostā ‘’Rīga’’ un ar Olaines Domes atbalstu - skolēnu autobusu, tika nogādāti viesnīcā Vecrīgā. 

           Pirmdien skolā notika oficiāla tikšanās ar Olaines 1.vidsusskolas direktoru Jāzepu Volānu un Erasmus+ 

projekta darba komandu. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar Olaines 1.vidusskolas mācību programmām un 

darbības virzieniem, skolas pulciņiem un  skolas vēsturi. Dienas pirmajā pusē katra valsts prezentēja arī savu 

sagatavoto mājas darbu par tēmu ‘’Tradicionālās tautas dejas un mūzika’’. Pēcpusdienā Olaines 1.vidusskolas 

tautas deju kolektīva ‘’Dzērve’’ vadītājs Jānis Salzirnis un jaunie dejotāji  mācīja mūsu viesiem deju pamatsoļus 

un vairākas latviešu tautas dejas. 

         Otrdien, dienas pirmajā pusē viesi iepazinās ar Vecrīgu, tās arhitektūru un ievērojamākajiem apskates 

objektiem. Pēcpusdienā viesi baudīja tradicionālos latviešu ēdienus atpūtas kompleksā ‘’Lido’’. 

          Trešdien, skolotāja Jāņa Tkačuka vadībā skolēni piedalījās Mākslas darbnīcā, veidojot sev rotaslietu, 

izmantojot tradicionālos latvju rakstus, kā arī zīmēja rakstainus cimdus ar savas valsts tradicionālajiem simboliem. 

Pēcpusdienā atkal mācījāmies latviešu tradicionālās dejas deju kopas ‘’Rīgas danču klubs’’ vadībā.          

            Ceturtdien devāmies ekskursijā uz Alsungu, lai piedalītos latviešu tautas mūzikas un latviešu tautas deju 

izglītojošā nodarbībā, kuru vadīja Alsungas etnogrāfiskā ansambļa ‘’Suitu sievas’’ dalībnieces. Nodarbības laikā 

uzzinājām par novada vēsturi, ‘’Suitu sievu’’ dziedāšanas īpatnībām, paši gatavojām sklandraušus, piedalījāmies 

“Suitu sievu” vadītajās dejās un rotaļās. Dienas noslēgumā apmeklējām Jūrkalnes stāvkrastu. 

           Piektdien viesi piedalījās Olaines Vēstures un mākslas muzeja izglītojošā nodarbībā, kur uzzināja par 

Olaines novada vēsturi, kā arī Latvijas brīvības cīņām Olaines novadā. Muzeja apmeklējums notika divās grupās, 

ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus. Kamēr viena grupa bija muzejā, otra skolas konferenču zālē skatījās 

skolotāja Jāņa Tkačuka izveidoto videofilmu par Latvijas dziesmu un deju svētkiem. Dienas otrajā pusē notika 

projekta darba novērtējums, tika precizēts mājas darbs uz nākamo tikšanos Itālijā 2022.gada aprīlī. 

     Paldies visiem projektā iesaistītajiem skolēniem, viņu vecākiem, kolēģiem, Olaines novada domes 

priekšsēdētāja pirmajai vietniecei Līgai Gulbei, sabiedrisko attiecību speciālistei Mārītei Rūjai un šoferītim 

Gunāram par atbalstu projekta norisei Olaines 1.vidusskolā. Nākamā apmācību tikšanās ir paredzēta Džulianova, 

Itālijā  š.g. aprīlī. Tikšanās tēma “Tradicionālā valstu virtuve” un “Nozīmīgākās arhitektūras celtnes”.  

 

 



 
 

 

 

  
 

 

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

PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES   05.01.2022. – 11.03.2022. 
 

12.01. sadarbībā ar skolas psiholoģi Ilzi Dambergu tika organizēta nodarbība, seminārs vecākiem 

“Attiecības ar bērnu/pusaudzi: kā atbalstīt un palīdzēt”. 

 

 9.02. – 12.klasei Digitālās karjeras dienas 2022, kas organizētas kopā ar mūsu atbalstītāju, sadarbības 

partneri Banku augstskolu. 

 

17., 18. un 22.02. Olaines 1. vidusskolas 9. – 12. klašu skolēniem ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/062 

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017.gada 

līdz 2023. gadam” ietvaros notika biedrības “Papardes zieds” nodarbības par attiecību veidošanu, 

prasmi pieņemt lēmumus, pašapziņu, vienaudžu un mediju ietekmi, ģimenes plānošanu un citām 

pusaudžiem,  jauniešiem aktuālajām tēmām reproduktīvās veselības jomā.  

 

24.02. ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/062 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Olaines novada iedzīvotājiem no 2017.gada līdz 2023. gadam” ietvaros sadarbībā ar biedrības “Esi 

brīvs!” atkarību profilakses speciālistu Edgaru Caicu vecākiem tika organizēts interaktīvs seminārs par 

bērnu un pusaudžu atkarību problemātiku.  

 

10.03. - 9.klašu skolēni klases stundā Zoom tiešsaistē klausās skolas absolventa Vaira Stramkaļa 

iedvesmas stāstu par vidusskolas laikā izmantoto iespēju nozīmi tālākajā studiju un karjeras ceļā. 

 

OLIMPIĀŽU LAIKS SĀKUMSKOLĀ  

Sandra Teile, sākumskolas skolotāja  
Februāra mēnesī sākumskolas skolēni piedalījās skolas rīkotajās matemātikas olimpiādēs. Uzdevumi 

bija dažādi - gan āķīgi, gan attapīgi domājami un izrēķināmi, jā - pat smieklīgi un jautri.  

 

1.klasēs skolēni olimpiādē piedalījās pirmo reizi, dalību ņēma 18 skolēni, bet godalgotās vietas ieguva: 

1.vieta 1.a klases skolnieks Miķelis Bebris 

2.vieta - 1.a klases skolnieks Markuss Štrauss 

3.vieta - 1.b klases skolnieks Regnārs Brics 

              1.c klases skolnieks Kārlis Gailis 

              1.c klases skolniece Beāte Zagladova. 

 

2.klasēs skolēni sacentās savā starpā klases kolektīvā. Starp labākajiem matemātiķiem bija 2.a klases 

skolnieks Alekss Sudzilovskis, 2.c klases skolnieki Madara Sondore, Paula Kaska, Kristers Lipstoks, 

Elīna Valdberga. 

 

3.klasēs skolas matemātikas olimpiādē piedalījās 7 skolēni, kur: 

1.vietu ieņēma 3.b klases skolnieks Kārlis Briedis, 

2.vietu- 3.b klases skolnieks Jegors Ivanovs, 

3.vietu - 3.c klases skolnieks Arno Kviesis. 

 

4.klašu skolēni aktīvi piedalās LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotajā konkursā "Tik 

vai... Cik?". Šonedēļ notiek jau šī konkursa 3.kārta. 

Paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kas piedalījās! Saulainas pavasara brīvdienas! 
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