
Cienījamie vecāki!  
Lai uzlabotu vecāku un pedagogu sadarbību, 2015./2016. 

mācību gadā mūsu skolā ir ieviestas izmaiņas Vecāku- skolotāju 

konsultāciju organizēšanas kārtībā.  

10.novembrī no plkst.17.00 līdz plkst.20.00 vecākiem tiek 

piedāvāta iespēja individuāli tikties ar jebkuru no pedagogiem, 

līdz 6.novembrim piesakoties pārrunām pa tālruņiem: 

67147302 vai 67147305 (darba dienās) vai e-klasē, rakstot 

Brigitai Melnacei. Piesakoties jānorāda skolēna vārds, uzvārds 

un klase; pedagoga vārds, uzvārds. 

! Bez iepriekšējas pieteikšanās skolotājus satikt nebūs 

iespējams.  
Skolas administrācija 

Atgādinām, ka skolā strādā 

atbalsta personāls, kas sniedz 

konsultācijas problēmu gadījumā: 

logopēds, psihologs, sociālais 

pedagogs, medmāsa. 

Konsultācijas ir bezmaksas! 

Tikšanās laiku var sarunāt 

telefoniski (skat. dienasgrāmatā) 

vai rakstot e-klasē! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

01.09. – 23.10.2015. 

 
 

2015./2016. mācību gadu Olaines 1.vidusskolā uzsākuši 864 skolēni (t.sk. 22 bērni 
pirmskolas grupā un 94 skolēni Olaines sākumskolā (Jaunolainē)) un 81 pedagogs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUĀLA INFORMĀCIJA  
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Olaines 1. vidusskolas prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2015./2016.m.g. 

1.Veicināt augstus sasniegumus, pilnveidojot darbu ar skolēniem. 

2.Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu.  

3.Veidot un nostiprināt skolēnos  patriotiskumu un valstisko apziņu.   

4.Attīstīt karjeras vadības un līderības prasmes.  

5.Attīstīt skolēnu pilsonisko atbildību.  

6. Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences un atbildību. 

 

Aktualitātes 

 Olaines novada pašvaldības stipendiju no 1.septembra saņem 10 jaunieši no 11. un 12.klasēm. 

 Profesionālās pilnveides programmu "Panākumu Universitāte" turpina apgūt 22 skolēni no 11.klases un 

ir uzsākuši visi 35 desmitklasnieki.  

 

Olaines 1.vidusskolai - 50 

 
 Olaines 1.vidusskolas absolventu un skolotāju salidojums 28.novembrī plkst. 

18.00. Programmā: absolventu koncerts, ekskursija pa skolu, jautrā izsole, balle līdz rītam- spēlē 

grupa „Vēja radītie” un bijušie skolas dīdžeji.  Dalības maksa 5,€ (salidojuma dienā – 10,€) 

Pieteikties līdz 23.novembrim. 

 

 Šī gada 12.decembrī plkst.17.00 Olaines 1.vidusskola aicina visus esošos un bijušos 

darbiniekus uz skolas jubilejas pasākumu „Gaismu svinēsim mēs”.  
 

Seko līdzi salidojuma aktualitātēm skolas mājas lapā www.o1vsk.lv 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centralizētais eksāmens Valstī % Skolā % 

Latviešu valoda 48,70 67,95 

Matemātika        43,60 61,80 

Angļu valoda 54,10 70,49 

Fizika 50,30 51,43 

Krievu valoda 71,80 85,82 

Bioloģija 62,50 65,53 

Ķīmija 65,60 45,89 

Vēsture 47,50 76,88 

Augstskola Skaits 

Latvijas Universitāte 14 

Rīgas Stradiņa universitāte 3 

Rīgas Tehniskā universitāte 2 

Transporta un Sakaru institūts 2 

Latvijas Jūras akadēmija 2 

Latvijas Kultūras akadēmija 1 

VIA universitāte Dānijā 1 

Liepājas Universitāte 1 

2.lpp.     ĪSZIŅAS               01.09.2015. – 23.10.2015. 

      
Mācību sasniegumi un interešu izglītība 

Izglītojamo vidējie sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2014./15. mācību gadā 
 

2014./2015.mācību gada absolventu tālākās gaitas 
          Absolventu izvēlētās augstskolas 

 
12. klašu absolventi – 33 

 Augstskolās – 26 

(maksas – 8; budžeta – 18) 

 Koledžās un tehnikumos – 4 

  Nacionālie bruņotie spēki - 2 

 Strādā – 1  

9.klašu absolventi – 57 
 Olaines 1. vidusskolā –34 

 Mācās citā skolā – 22 

 Nemācās – 1 

Olaines 1.vidusskolas interešu izglītības pulciņi 2015./16. māc.g. 
 

 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 1.-9. kl. Aija Freimane  Skolas avīze „Muša medū” 7.-12.kl. Ina Velberga 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 10.-12. kl. Juris Gogulis  Pirmās palīdzības ABC 7.-12. kl. Lelda Balode 

Koris 2.-5. kl. Līga Kārkliņa  Vides pulciņš 1.-4. kl. Tonija Jumtiņa         

Vokālais ansamblis „UNDA” 5.-12. kl. Sanita Šeflere            Dabas izpētes pulciņš 5.-9.kl. Brigita Zute    

Vokālais ansamblis „Cīrulīši” 1.-4. kl. Līga Kārkliņa         Astronomijas pulciņš 9.-12. kl. Ina Domina 

Teātra pulciņš 8.-12.kl. Inga Laipniece                Florbols                              1.-4. un 8.-9. kl. Aivis Ruļuks 

Ilustratoru pulciņš 1.-4.kl. Silvija Silāre            Florbols  5.-7. kl. Aivis Lataks 

Datordizaina pulciņš 10.-12.kl Jānis Tkačuks                 Sporta spēļu pulciņš 1.–4.kl. Aivis Lataks 

Mākslas pulciņš 5.–12.kl. Jānis Tkačuks          Alpīnisma un aktīvā tūrisma pulc.   8.–12. kl. Juris Zakrevskis                  

Kokapstrādes pulciņš 5.-7.kl. Aivis Ernstsons        
   

Sīkāka informācija pie pulciņa vadītājiem vai Līgas Gulbes 

Jaunievēlētais parlamenta kodols: 
 

 Parlamenta prezidente – BEATRISE KONOŠONOKA (12.b) 

 Parlamenta prezidenta vietnieks – ARTŪRS PUMPURS (10.) 

 Lietvede – EVITA KRISTIĀNA PUŠPURE (11.) 

 Sabiedrisko attiecību speciāliste – BEĀTE BALODE (10.) 

 Ekoskolas koordinatore – ANNIJA SKUDRA (10.) 

 5. – 7.klašu parlamentāriešu koordinatore – ILZE VĒJKRĪGERE (12.a) 

 Skolas DJ – ĒRIKS MARKOVS (12.b) 

 

 

 



Sports un aktivitātes 
  

 

01.09.2015.- 23.10.2015.   ĪSZIŅAS                     3.lpp. 

    2.LPP 

 

Pirmās Palīdzības ABC pulciņa sacensības 
Lelda Balode, Pirmās Palīdzības ABC pulciņa vadītāja 
Šī gada 12.septembrī Rīgā, Strazdumuižas ciematā tika rīkotas Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības labākajām Latvijas novadu 

komandām. Sacensībās piedalījās arī mūsu skolas komanda, kas tiesības piedalīties izcīnīja pavasarī starpnovadu sacensībās Jumpravā. 

Sacensību laikā bija jāpiedalās praktiskajos pirmās palīdzības sniegšanas etapos, kuros ar statistu un grimētāju palīdzību tika attēloti 

dzīves īstenībai pietuvināti nelaimes gadījumi ar vairākiem cietušajiem. Darbība risinājās sekojošos praktiskajos etapos: Autoavārija, 

Atdzīvināšana, Sprādziens, Zibens trauma, Sadzīves negadījums, Kautiņš. Informatīvajos etapos, ko nodrošināja Latvijas Neredzīgo 

biedrība (LNB), ieguvām zināšanas par organizācijas struktūru, mērķiem, uzdevumiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem – tiflotehniku un 

suņiem pavadoņiem, kā arī par specifiku, kas jāievēro darbā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Katrai komandai bija iespēja noskatīties 

un piedalīties demonstrējumos darbībā ar ugunsdzēšamo aparātu, tā pielietošanu un drošības ievērošanu. 

Apsveicam mūsu skolas komandu – Katrīnu Jurkevicu, Evitu Pušpuri, Ievu Velbergu, Agnesi Miķelsoni, Karīnu Segrumu un Kati 

Jansoni – ar izcīnīto godpilno 7. vietu! 

 

Sports 
Māris Auzāns, sporta organizators 
17.septembris. Olaines mācību iestāžu sacensības futbolā. Mūsu skolas 6.-7. klašu un 8.-9. klašu komandas ieguva 2. vietas, 

vidusskolas komanda 3. vietu.  

25.septembris. Šogad Olimpiskās dienas pasākumi norisinājās Olaines Sporta namā, kur pulcējās novada izglītības iestāžu audzēkņi no 

1. līdz 4.klasei. Šogad “Olimpiskās dienas 2015” devīze Latvijā ir “Nebrīnies. Piedalies!” un tā tika veltīta Olimpiskā sporta veida – 

basketbola popularizēšanai. 

13. oktobris. Starpnovadu futbola sacensības, kas norisinājās Olaines pilsētas stadionā. Sacensībās piedalījās skolu futbola komandas 

no Daugmales, Pļavniekkalna, Salaspils, Baložiem un Olaines. Komandas tika dalītas divās vecuma grupās - "C" grupa 2002.-

2003.dz.gads un "D" grupa jeb 2004.-2005.dz. gads. Abas mūsu skolas komandas izcīnīja pirmās vietas un ieguva tiesības piedalīties 

Zemgales reģiona skolu sacensībās. 

 
Projekts „Sporto visa klase” 
Aivis Lataks, sporta projekta vadītājs 
Projekts paredz papildus izglītības programmā paredzētajām sporta nodarbībām ik nedēļu nodrošināt vēl trīs kvalitatīvas un metodiski 

atbilstošas nodarbības 3.kl. skolēniem. Viena no tām būs peldēšana, otra — futbols un tā elementu apguve, trešā — stājas korekcija un 

vingrošana. Nodarbības projekta ietvaros notiks saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko 

materiālu.  

Pēc LOK pasūtījuma LSPA speciālisti veiks iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko spēju un stājas novērtējuma pārbaudi (vienu projekta 

sākumā, otru noslēgumā), kā arī projektā iesaistīto dalībnieku aptauju.  

Projekts sāksies 2. novembrī un ilgs līdz 2016. gada 20. maijam. 

Idejas autors, olimpiskais vicečempions un LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers akcentējis, ka projekts iecerēts nevis olimpiešu 

sagatavošanai, bet gan bērnu veselības nostiprināšanai, stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu. 

LOK rīkotā projekta “Sporto visa klase” otrajā sezonā iesaistīsies jaunas 43 trešās klases no visas Latvijas, no kurām 2 klases ir Olaines 

1. vsk. skolēni, kas sportos katru mācību dienu. 

Salīdzinot ar projekta pirmo sezonu, klašu skaits ir  būtiski audzis un sasniedzis jau 49 klases jeb vairāk nekā 1200 bērnus. 

Projekta “Sporto visa klase” otrās sezonas oficiālā atklāšanas ceremonija notiks ceturtdien, 22.oktobrī “Olimpiskā Sporta centra” futbola 

zālē (Grostonas iela 6b) plkst.17.00 ar noslēgumu Arēnā Rīga, kad visi dalībnieki dosies noskatīties VEF basketbola kluba spēli ar BK 

TSMOKI - Minsk. 

Atklāšanas ceremonijā piedalīsies visu 43 trešo klašu skolēni, viņu audzinātāji un sporta skolotāji, kā arī 6 ceturtās klases, kas dalību 

projektā uzsāka 2014./2015.mācību gadā. 

Ekoskolas aktivitātes 
Annija Dūka – 8.kl. skolniece, Ekopadomes vides reportiere 
Mūsu skolas ekopadomei mācību gads ir sācies darbīgi un atnesis priecīgas ziņas. Turpinoties darbībai  „Erasmus + ” projektā „It`s time 

to help”, otrais cēliens aizsākās jau šī gada jūnijā un turpinājās augustā, tāpēc ka jau septembrī mūsu skolēniem bija paredzēts doties uz 

Somiju. Tur skolēni un skolotāji viesojās no 6. līdz 12.septembrim un prezentēja savus pētījumus par tēmu „Veselīgs dzīvesveids” jeb 

„Ekoloģiskais patērētājs”. Projektā ir iesaistīti skolēni no 9. un 10. klasēm, kas aktīvi darbojas ekopadomē. 

Tajā pat laikā Latvijā tika izziņotas skolas, kuras šogad saņem Zaļo karogu. Zaļā karoga pasniegšanas ceremoniju, kas norisinājās 

„Gaismas pilī”, apmeklēja 7 mūsu skolas ekopadomes pārstāvji. Pēc karoga pasniegšanas skolēniem bija iespēja piedalīties ekskursijā 

pa nesen uzbūvēto bibliotēku. 

Mūsu skolā Zaļais karogs tika pacelts 29.septembrī, un dienu vēlāk  notika arī pirmā ekopadomes sapulce, kurā tika nolemts, ka šī gada 

skolas tēma ir „Skolas vide un apkārtne”, turpinot pagājušā gada skolas vides uzlabošanu, ko iesākām „Erasmus +” projekta laikā 

Latvijā. 

Pašlaik notiek čakla darbība ekoskolas darba plāna izveidē, datubāzes aizpildīšanā un skolas vides izvērtēšanā, lai turpinātu visu 7 

ekoskolas tēmu ieviešanu ikdienā skolas dzīvē. Vēlam visiem krāsainu, darbīgu un interesantu mācību gadu! 

 

 

 

 

 

 



4.lpp.     ĪSZIŅAS       01.09.2015.-23.10.2015.

     2.LPP  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasākumi 
 

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

01.09.-23.10.2015. 
01.09. Jaunā mācību gada atklāšanas pasākums. 

03.,04.09. Policijas lekcijas 1.kl. „Sargi sevi pats un savas mantas!” 

06.-12.09. „ERASMUS+”  projekta „Its time to help” turpinājums Somijā.  

15.09. Parlamenta kodola vēlēšanas.  

15.09. Dzejas diena 4.klasēm. 

17.09. BA Turība deviņi 9. un 10.klašu skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki piedalījās JA Latvija Rīgas reģionālajā seminārā „Jauno 

uzņēmēju skola 2015”. 

22.09. Mazā Dzejas diena 3.kl. 

28.09. Policijas lekcija "Mans drošais gājēja ceļš" 4.c klasei. 

28.09. Ekoskolas Zaļā karoga pacelšana pie skolas. Paldies skolotājai Brigitai Zutei un skolas ekopadomei par ieguldīto darbu! 

28.09. Sākumskolēni svin Miķeļdienu. Šajā dienā varam priecāties par izstādi „Rudentiņš – bagāts vīrs” un iepirkties Miķeļdienas 

gadatirgū. Paldies skolotājai Ilzei Orstei par tirdziņa koordinēšanu un visām sākumskolēnu ģimenēm par gardumiem un ražas 

brīnumiem! 

28.09. Panākumu Universitātes pasākums BA Turība-Personības ideāli un vērtības (lektori-alternatīvā fitnesa treneris V.Saldavs un  

žurnālists D.Melbiksis). 

30.09. Policijas lekcija "Bīstamā elektrība" 7.c kl. 

02.10. Skolotāju diena. Paldies 10.klasei un kl. audz. Lilitai Zujevai  par radīto svētku atmosfēru! 

05.10. Mācību ekskursija 10.kl. uz Pļaviņu HES, Staburagu un Likteņdārzu. 

06.10. Policijas lekcija „Mans drošais gājēja ceļš”  3.kl. 

06.10. Izglītojoša lekcija vidusskolēniem par projektu vadību. 

08.10. Četri vidusskolēni piedalījās JA Latvija uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē. 

13.10. Panākumu Universitātes pasākums BA Turība-Personības pašpilnveide (lektori-mūziķis, ceļotājs K.Kazāks un biologs, 

raidījumu vadītājs M.Olte).  

14.10. Policijas lekcija "Mobings" 8.b klasei. 

14.10. Matemātikas konkurss „Tik.. vai cik?” 4.kl. 

14.10. Mācību ekskursija 7.a un 9.a klasei uz Latvijas Kara muzeju un Okupācijas muzeju. 

14.10.- 23.10. 6.kl. izstāde "Jautrās lellītes". 

14.10.- 23.10. 8.kl. izstāde "Rudens modes". 

15.10. Mācību ekskursija 12.a kl. uz Ventspils Pārventas bibliotēku, Rakstnieku un tulkotāju māju un Ventspils vēstures muzeju. 

16.10. Mūsu desmitie piedalās Olaines novada pašvaldības organizētajā abu skolu desmito klašu saliedēšanās pasākumā, kas notiek 

Olaines Mežaparkā.  

19.10. Pirmklasnieku svētki. Paldies skolotājām Tonijai Jumtiņai un Skaidrai Mednei! 

20.10. Policijas lekcija par kriminālo un administratīvo atbildību 9.a kl. 

20.10. Mācību ekskursija 11.kl. uz padomju slepeno bunkuru Līgatnē un Zinātnes centru „Z(in)oo” Cēsīs. 

20.10. Olaines abu skolu 7.un 8.klases piedalās Tehniskās jaunrades dienā, kas šogad notiek Olaines 2.vidusskolā. Paldies izglītības 

speciālistei Mārītei Zaubei par iespēju! 

21.10. Policijas lekcija par kriminālo un administratīvo atbildību 7.c kl. 

21.-25.10. Glītrakstu konkurss 1.-4.kl. „Skani, mana tautasdziesma!”   

22.10. Trešās klases kopā ar audzinātājām un sporta skolotājiem piedalās projekta „Sporto visa klase” atklāšanas pasākumā Rīgā, 

Olimpiskajā sporta centrā.     

23.10. Desmito klašu iesvētības vidusskolā. Vienpadsmitie ir sarūpējuši desmitajiem jautru, pozitīvu pasākumu kā sveicienu kļūstot 

par vidusskolēniem.  

 Plānotie pasākumi pēc rudens brīvlaika: 
Policijas lekcija „Sargā sevi pats un savas mantas”  3.kl. 

Policijas lekcija par kriminālo un administratīvo atbildību  7.b, 8.a kl. 

Policijas lekcija „Bīstami uz ledus”  2.c, 3.kl., 4.c. 

Policijas lekcija „Īpašuma drošība”  8.b.kl. 

Finanšu pratības seminārs par ienākumu un izdevumu plānošanu 12.klasēm. 

   Panākumu Universitātes pasākumi BA Turība. 

Izglītojošs seminārs pedagogiem un vidusskolēniem par cukura diabētu. 

Okupācijas muzeja izbraukuma seminārs 9., 11., 12.kl. „Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai”. 

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. 

Mācību ekskursija uz Saeimu. 

Skolas avīzes „Muša Medū” dalība žurnālistikas pulciņu salidojumā Rīgā. 

Reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš. 

ALIAS čempionāts. 

Parlamenta saliedēšanās pasākums. 

Viktorīna 5.kl.„Latvija un skola skaitļos”. 

Latvijas Dzimšanas dienas klases stundas, pasākumi un Skolas dvēseļu apbalvošana. 

Skolas jubilejas pasākumi „Manai skolai – 50”. 

Olaines 1.vidusskolas absolventu salidojums. 

„Just dance” vakars kopā ar Olaines skolu līdzpārvaldēm. 

Labdarības tirdziņi „Atver sirdi!” 

Ziemassvētku pasākumi. 


