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AKTUĀLA INFORMĀCIJA  
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

17.10.2013. Skolas padomes lēmums: 
 Izdot jaunu Skolas padomes reglamentu (sakarā ar izmaiņām Izglītības likumā). 

 Skolas padomē iekļaut Ingu Balodi un Gunitu Siliņu (sakarā ar to, ka 2 vecāki zaudējuši Skolas padomes locekļa 

statusu). 

 Noteikt, ka skolēnu vecākiem ir tiesības pilnībā vai daļēji finansēt klašu skolēnu mācību ekskursijas. 

 Ieteikt skolas vadībai izvērtēt iespējas organizēt skolā angļu valodas apmācību pa līmeņiem. 

 

Olaines 1. vidusskolas prioritātes mācību un audzināšanas darbā  2013./2014.m.g. 
1.Veidot un nostiprināt skolēnos  pilsonisko apziņu un patriotiskumu, akcentējot lojalitāti pret valsti. 

2.Organizēt mūsdienīgu un mācīties motivējošu mācību procesu. 

3. Veicināt pozitīvu sadarbību un komunikāciju, stiprinot savstarpējo sapratni un pozitīvu skolas reputāciju. 

4.Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem. 

 

Jaunumi 2013./2014.m.g. 
 

 Darbu skolā uzsākušas divas Iespējamās misijas jaunās skolotājas – angļu valodu 3.,4.klasēs Jaunolainē un 

5.klasēs Olainē māca Dace Zariņa, bet vēsturi 9.-12. klasēs māca Ilze Dobele. 

 Krievu valodas mācīšana 6. klasēs uzsākta līmeņos, ievērojot skolēnu iepriekšējo zināšanu apjomu. 

 Šogad skolēniem tiek piedāvāti 3 jauni interešu izglītības pulciņi: 2.-4.kl. koris, 3.-4.kl. vides pulciņš un 10.-

12.kl. aerobika. 

 Uzsākta spāņu valodas apmācība. 10.klašu grupai, kuru apmeklē 12-21 skolēns, nodarbības notiek pirmdienās, 

11.un12.klašu  grupai, kuru apmeklē 16-24 skolēni, -trešdienās. Pedagogs-Olaines 1. vidusskolas absolvente 

Lolita Glazkina, kura pēdējo gadu studē LU studiju programmā „Franču filoloģija” ar virzienu spāņu valoda. 

 Ar oktobri darbu sākusi publiskās runas mākslas apguves grupa 10.-12.klasēm. Tās apmeklē 10-15 skolēni. 

Nodarbības notiek 4 reizes mēnesī. Pedagogs - Nacionālā teātra aktieris Jurģis Spulenieks, kurš studē režiju 

Latvijas Kultūras akadēmijā maģistratūrā. 

 Piektdienās skolotāja Inese Bračule vidusskolēniem  piedāvā nodarbības „Izzini sevi”, kur darbojas 10. klašu 

jaunieši. 

 Olaines novada dome 2013./2014.mācību gadā finansē 48 vidusskolēniem profesionālās pilnveides 

programmas „Panākumu Universitāte” apguvi Ls 20.- katram skolēnam. Paldies par atbalstu! 

 Olaines novada  pašvaldības stipendiju (20Ls mēnesī) no 1. septembra saņem 17 jaunieši  no 11. un 12.klasēm. 

 

Vecāku – skolotāju konsultācijas 
Cienījamie vecāki! Laipni lūdzam Jūs apmeklēt Olaines 1.vidusskolas  vecāku – 

skolotāju konsultācijas.  

Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji  Jūs gaidīs skolā  21.novembrī no 

plkst.17
00

 - 20
00

. 

Uz tikšanos skolā! 
                                    

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Centralizētais eksāmens Valstī % Skolā % 

Latviešu valoda 56 66 

Matemātika 38 49 

Angļu valoda 55 68 

Latvijas un pasaules vēsture 38 47 

Fizika 53 61 

Krievu valoda 64 80 

Bioloģija 65 76 

Augstskola Skaits 

Biznesa augstskola „Turība” 2 

Rīgas Tehniskā universitāte 7 

Latvijas Universitāte 3 

Rīgas Stradiņa universitāte 2 

Banku augstskola 2 

Latvijas Jūras akadēmija 2 

Latvijas Kultūras akadēmija 2 

Transporta un sakaru institūts 1 

Ekonomikas un kultūras augstskola 1 

Ventspils Augstskola 1 

Grācas Mūzikas un Lietišķās mākslas universitāte 1 

University of Salford Mančesterā 1 

2.lpp.     ĪSZIŅAS               02.09.2013. – 25.10.2013. 

      
Mācību sasniegumi un interešu izglītība 

Sveicam jaunievēlēto parlamenta kodolu: 
 

 Parlamenta prezidents – ALEKSANDRS GERŽATOVIČS(12.b) 

 Parlamenta prezidenta vietniece – TEIKSMA JANKAVA (11.b) 

 Lietvede – BEATRISE KONOŠONOKA (10.b) 

 Sabiedrisko attiecību speciāliste – LĪVA JANAUSKA (11.b) 

  Sporta aktivitāšu koordinatore – UNA AUZĀNE(9.a) 

 5. – 7.klašu parlamentāriešu koordinatore – KARĪNA SEGRUMA (10.b) 

 

Vēlam radošuma un aktivitātēm bagātu mācību gadu! 

 

Olaines 1.vidusskolas interešu izglītības pulciņi 2013./14. māc.g. 
 

 

Tautas deju pulciņš 1.-12. kl. Aija Freimane  Vides pulciņš 3.-4. kl. Tonija Jumtiņa 

Tautas deju pulciņš 8.-12. kl. Juris Gogulis  Vides un dabas izpētes pulciņš 5.-8.kl. Brigita Zute 

Koris 2.-4. kl. Līga Kārkliņa  Volejbols 5.-9. kl. Māris Auzāns 

Vokālais ansamblis „UNDA” 5.-12. kl. Sanita Šeflere            Florbols  1.-6. kl. Aivis Ruļuks 

Vokālais ansamblis „Cīrulīši” 1.-4. kl. Līga Kārkliņa         Florbols  7.-9. kl. Aivis Lataks 

Ilustratoru pulciņš 1.-4. kl. Silvija Silāre            Sporta spēļu pulciņš 1.–4.kl. Aivis Lataks 

Radošās pašizpausmes pulc. 5.–12. kl. Jānis Tkačuks          Alpīnisma un aktīvā tūrisma pulc.   8.–12. kl. Juris Gogulis 

Kokapstrādes pulciņš 5.-8. kl. Aivis Ernstsons       Astronomijas pulciņš 10.-12. kl. Ina Domina 

Skolas avīze „Muša medū” 7.-12. kl. Ina Velberga            Aerobika 10.-12. kl. Aivis Lataks 
                                     Pirmās palīdzības ABC 7.-12. kl. Lelda Balode 
 

 

Izglītojamo vidējie sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2012./13. mācību gadā 
 

2012./2013.mācību gada absolventu tālākās gaitas 
          Absolventu izvēlētās augstskolas 

 

12. klases absolventi – 32 
 Augstskolās – 25  

(maksas – 14; budžeta – 11);  

 Koledžās – 2 (t.sk. ārzemēs – 1);  

 Strādā – 5.  

9.klases absolventi – 67 
 Olaines 1. vidusskolā – 35; 

 Olaines koledžā – 1;  

 Mācās citā skolā – 29; 

 Nemācās – 2. 



Pasākumi un aktivitātes 
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Ekoskola Olaines sākumskolā 
Ekokordinatore Olaines sākumskolā Velda Veinberga  
Jau ceturto gadu pēc kārtas, domājot, darbojoties un dzīvojot zaļi, esam izcīnījuši Zaļo Karogu. 

Šogad Ekoskolas gada tēma ir „Mežs” un priekšā vēl daudz darba. 

No 4. līdz 8. oktobrim visā Latvijā norisināsies EKOSKOLU GLOBĀLĀS RĪCĪBAS DIENAS. Esam iesējuši un audzējam skolas 

rīcības asniņus. Domājam par aktivitātēm Rīcību dienai. 

Esam uzsākuši makulatūras vākšanu un izlietoto bateriju vākšanu.  

Lai atbalstītu veselīgu dzīvesveidu, turpinām iesaistīties programmā „Skolas auglis”. 

Aicinām vecākus iesaistīties skolas Ekopadomes darbā un priecāsimies par katru brīvprātīgo. 

Aicinām visus rīkoties kopā ar mums, lai atbalstītu savu Ekoskolu! 

Sekojiet Ekoskolas aktivitātēm skolas mājas lapas sadaļā: Olaines sākumskola-Ekoskola. 

Zinātnes diena vidusskolēniem 
Olaines 1.viduskolas direktora vietniece izglītības jomā E.Kalnbērza 
 

27.septembrī kā ieskaņas pasākums „Zinātnieku naktij 2013” pirmo reizi mūsu skolā  tika organizēta Zinātnes diena „Mūsdienu 

jaunietis-jaunais zinātnieks”. Viesojās zinātniski pētnieciskā darba koordinatori un vidusskolēni no mūsu draugu skolām- Līvānu 1. 

vidusskolas, Aizkraukles novada ģimnāzijas, Rīgas Juglas vidusskolas, Babītes vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas. Olaines 

1.vidusskolu pārstāvēja 2012./2013. gada labāko pētījumu autori S.Fukse, E.Meļņikova (11.kl.), M.Markusa, M.Pētersone, A.Jeršovs, 

A. Čmiļš, A.Romanova, I.Romanova (12.kl.), ķīmijas skolotāja V.Kagaine, fizikas skolotāja I.Domina un zinātniski pētnieciskā darba 

koordinatores A.Jankava un E.Kalnbērza. Konfencē uzstājās Olaines 1. vidusskolas absolvente, Latvijas Universitātes bioloģijas 

fakultātes maģistrante, jaunā zinātniece un skolotāja D.Krieviņa un astronomijas pulciņa dalībniece, 12.a klases skolniece M.Markusa. 

Pēcpusdienā visi devāmies uz vienu no lielākajiem medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmumiem Baltijas 

valstīs A/S OlainFarm, iepazinām Hromatogrāfijas centru, jaunieši iesaistījās interaktīvā nodarbībā. 
 

 

 

 
Esam ieguvuši statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013”! 
9.oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība Pasaules dienai par cienīgu darbu veltītā konferencē svinīgi piešķīra 

statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013" un pasniedza apliecinājuma plāksnes 9 izglītības iestādēm, kuras piedalījās 

arodbiedrības rīkotā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus. 

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, 

saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole; fiziskā vide – lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, 

atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija, reputācija. 

Plānotie pasākumi pēc rudens brīvlaika: 
 Leļļu teātra „Tims” koncertprogramma „Mežā” pirmskolai un 1.-4.kl.  

 „Latvijas lauku attīstība no 2014.līdz 2020.gadam”. 12.klašu tikšanās ar Olaines novada lauku attīstības konsultantu Aigaru 

Ernestsonu un mācību ekskursija uz Olaines novada saimniecībām 

 „ALIAS” čempionāts  

 Viktorīna 5.kl.„Latvija skaitļos”  

 Latvijas nedēļa: O.Vācietim veltīts pasākums, Latvijas Tautas frontei veltīts pasākums, Latvijas Dzimšanas dienas pasākumi 

un Skolas dvēseļu apbalvošana, Dziesmu konkurss „Mana dziesma Latvijai” ar Zemessardzes 52.kājnieku bataljona 

ansambļa "Junda" piedalīšanos 1.-4.kl., skolas egles svinīga iestādīšana, svētku izstādes u.c.aktivitātes 

 Dabaszinību pēcpusdiena 5.kl. „Izzini pasauli!” 

 Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vizīte 

 Skolas tautas deju kolektīva Draudzības koncerts ar Rīgas 84. vsk. deju kolektīvu „Sauļuks” 

 Leļļu teātra izrāde „Ielāps” pirmskolai un 1.-4.kl. 

 Pirmā advente. Skolas egles iedegšana 

 Labestības nedēļa „Atver sirdi!” 

 „Superklase 3.-4.klasēm” 

 Ziemassvētku pasts 

 „Ziemassvētkus gaidot” izstādes un svētku pasākumi 

 Prozas lasījumi 9.-12.kl.  

 Mazā Ziemassvētku balle 5.-8.klasēm 

 Viktorīna par Vāciju 9.kl.  

 Eksperimenti ar gaismu fizikā 8.,12.kl. 

 Ziemassvētku pasākums sākumskolai un izcilnieku cildināšana „Mēs lepojamies” 

 Ziemassvētku pasākums un balle 9.-12.kl. un skolotājiem 
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Pasākumi 
 

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

02.09.2013. – 25.10.2013. 

 

02.09.  Zinību diena. 

10.09.  Dzejas diena un tikšanās ar dzejnieci Ivetu Ratinīku 10.-12.klasēm.  

09.-13.09. Mazās Dzejas dienas „O.Vācietim - 80” otrajām klasēm.  

17.09.  Parlamenta vēlēšanas. Apsveicam 69 jaunievēlētos 5. – 12.klašu parlamentāriešus un jauno kodolu!  

18.09.  Finanšu plānošanas lekcija 11., 12.kl. Lektore – Līva Vēliņa-Pētersone. 

20.09.  Eiropas Valodu diena. 11.a klases skolēni piedalās Eiropas Savienības mājas organizētajā Eiropas 

valodu dienā. 

25.09.  Drošības nedēļas ietvaros valsts un pašvaldības policijas pārstāvji vada lekcijas 1.-4.kl.skolēniem 

„Drošais ceļš”. 

27.09.  Zinātnes diena. Paldies skolotājai Elitai Kalnbērzai un Aijai Jankavai! 

30.09. Miķeļdienas gadatirgus. Liels paldies visu sākumskolēnu vecākiem un vecvecākiem par palīdzību 

konditorejas un mākslas brīnumu radīšanā! Paldies arī skolotājai Ilzei Orstei par iniciatīvu un pasākuma 

organizēšanu! 

04.10.  Skolotāju diena. Paldies abām 10.klasēm un klašu audzinātājiem Inai Dominai un Valdim Lustikam par 

jauko un sirsnīgo pasākumu un skaisti izdekorētajām skolas telpām! 

08.10.  „Procter &Gamble” lekcija „Meiteņu higiēna” 6.kl.meitenēm. 

09.10.  Notiek izglītojoši pasākumi 7.un 8.klašu skolēniem par veselīga uztura pamatprincipiem un enerģijas 

dzērienu lietošanas kaitīgo ietekmi. Tiek sniegti praktiski ieteikumi, kā veidot veselīgu ēdienkarti. 

Nodarbībās tiek izmantotas neformālās izglītības metodes. Nodarbības vada divi kvalificēti uztura 

speciālisti. 

10.10.  Starptautiskā Putras diena. Arī mūsu skola ir iesaistījusies Putras programmā. Lai veicinātu skolēnu 

zināšanas par graudaugu lomu uzturā, tiek rīkots projekts Putras programma skolās. Tās ietvaros soli pa 

solim 1.-4.klases skolēniem ir iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc putras ēd sportisti, 

mūziķi, aktieri un citi. Notiek Putras stundas, tiek pildīti mājasdarbi par graudaugu nozīmi. Noslēguma 

pasākumi „Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless” notiek Starptautiskajā Putras dienā, 10.oktobrī, kad 

1.-4. klases rāda atraktīvus priekšnesumus, kuros atklāj, kāpēc jāēd putras. Protams, šajā dienā arī 

skolas pusdienu ēdienkartē ir putra.  

11.-12.10. Parlamenta pārstāvji piedalās skolēnu pašpārvalžu seminārā jauniešu iniciatīvu centrā „Ideja” 

Pļaviņās.  

15.10.  „Panākumu Universitātes” pasākums. 

16.10.  Parlamenta prezentēšanas diena. Ikviens skolēns un skolotājs aicināts garajos starpbrīžos uz tikšanos ar 

parlamentāriešiem, kur var noskatīties video un fotogrāfijas par šī gada parlamentu, uzzināt, kādas ir šī 

gada ieceres, un uzdot jautājumus. 

17.10.  Skolas padomes sapulce. 

21.-25.10. Sākumskolēniem notiek zīmējumu konkurss „Skaista mana tēvu zeme”.  

22.10.  Parlamenta saliedēšanās pasākums. Pasākumu vada Aldis Zauls, SIA Outdoor Latvia mācību vadītājs. 

Pēc nopietna darba dzeram tēju un apsveicam rudens jubilārus. 

24.10.  Skolas parlamentārieši piedalās novada pasākumā „Kafija ar politiķiem”. 

25.10.  Desmito klašu iesvētības. 

* 11.-12.klašu skolēni piedalās Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītajā skolēnu videointerviju konkursā 

„Tās dienas acīm”. Lai sagatavotos konkursam, jaunieši uzzina dažādus interesantus faktus par 

notikumiem Olainē pirms 25 gadiem un tiekas ar tā laika aktīvākajiem tautfrontiešiem. Paldies 

skolotājai Ilzei Dobelei! 

* Ilustratoru pulciņš un radošās pašizpausmes pulciņš gatavo ielūgumus Eiropas kultūras galvaspilsētas 

pasākumiem „Rīga 2014”. 

 


