
 
 
 
 
 

01.09. – 27.10.2017. 

2017./2018. mācību gadu Olaines 1.vidusskolā uzsākuši 964 skolēni (t.sk. 19 bērni pirmskolas grupā un 135 skolēni 

Olaines sākumskolā (Jaunolainē)) un 86 pedagoģiskie darbinieki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Olaines 1.vidusskolas  prioritātes 2017./2018.m.g. 

1. Uzsākt kompetenču pieejā balstīta mācību procesa organizēšanu 

 kvalitatīva mācību stunda 

 pedagogu savstarpējā sadarbība 

2. Pilnveidot dabaszinātņu kvalitatīvu apguvi 

 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena izglītības programma 10.klasē 

 jauno dabaszinātnieku skola 3.,6.,10.klasēs - Projekts 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

3. Veidot un nostiprināt skolēnu patriotismu, lojalitāti un piederību 

skolai, novadam un valstij 

 gatavošanās Latvijas simtgadei 

 valsts svētku un latviešu tautas tradicionālo svētku svinēšana 

 atceres un atzīmējamo dienu ievērošana 

4. Rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātās iespējas savas 

personības attīstīšanai 

 karjeras izglītība 

 robotikas pulciņš -projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 

 diferenciācija mācību procesā- projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” 

 interešu izglītība 

5. Veicināt skolēnu un vecāku izpratni un atbildību par garīgo un 

fizisko veselību 

 veselību veicinoši pasākumi 

 atkarību riska mazināšana 

 skolas informēšana  par skolēnu veselību un individuālajām 

vajadzībām (vecāki) 

 

Cienījamie vecāki! 

8. novembrī no plkst.17.00 līdz plkst.20.00 
vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli 

tikties ar jebkuru no skolas pedagogiem, 

līdz 3. novembrim piesakoties pārrunām 
*pa tālruņiem: 67147302 vai 67147305 

(darba dienās), 

*vai e-klasē, rakstot Brigitai Melnacei 

(skolas virslietotājs). 

Piesakoties jānorāda skolēna vārds, uzvārds 

un klase; pedagoga vārds, uzvārds. 
 

AKTUALITĀTES 

 Skola ir iesaistījusies divos Eiropas Sociālā fonda projektos: “Kompetenču pieeja mācību saturā” un “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai.” 

 Sadarbībā ar Olaines novada sadraudzības pilsētu Radomsko (Polija) piedalīsimies skolēnu projektā “Vēstuļu draugi”. Piedaloties 

projektā, šī mācību gada laikā 3.-8. klašu skolēni rakstīs vēstules bērniem no Ungārijas, Ukrainas, Polijas.  

 No 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam ir apstiprināta Olaines 1.vidusskolas dalība Erasmus+ KA2 starptautiskajā 

skolu projektā 'Water unites us' (Ūdens mūs vieno). Projekta koordinators - Grieķija, kā partneri piedalās skolas no Itālijas, 

Turcijas, Portugāles, Horvātijas un Latvijas - Olaines 1.vidusskola. Projektā ir iesaistīti 10.-11.klašu skolēni. 

 No šī mācību gada direktora vietniece mācību darbā 1.-6.kl. ir Inga Seļuka. Vēlam veiksmi! 

 Skolā darbojas pedagogs-karjeras konsultants. 

 Arī šogad mūsu skola par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un 

tās apkārtnē ir saņēmusi divas starptautiskā Zaļā Karoga balvas. Šī mācību gada tēma ir „Ūdens”. 

 Olaines novada pašvaldības stipendiju no 1.septembra saņem astoņpadsmit jaunieši no 11.klasēm un divpadsmit no 12.klases. 

 Profesionālās pilnveides programmu "Panākumu Universitāte" turpina apgūt četrdesmit skolēni no 11.klases un ir uzsācis 

trīsdesmit viens skolēns no 10.klasēm. 

 Šajā mācību gadā skolā iespējams piedalīties arī jaunizveidotos pulciņos – vokāli instrumentālajā grupā “6.Alianse” – vadītājs 

Māris Trankalis  un Debašu klubā – vadītāja Liene Dreimane. 

 

 

5.klašu skolēnu vecāki 8.novembrī plkst.19.00 

skolas konferenču zālē tiek aicināti apmeklēt 

semināru par bērna attīstību un stājas veidošanu. 

Lektore – fizioterapeite Ieva Ķipra. Semināru 

organizē Olaines novada pašvaldība ESF projekta 

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem” ietvaros. 

8. novembrī pl. 17.00 skolas logopēde Veronika 

Mūrniece aicina 1. klašu skolēnu vecākus uz 

tikšanos 323. A nodarbību telpā. Tiks stāstīts par 

logopēdijas mērķi un uzdevumiem, logopēdisko 

nodarbību saturu un praktiskajiem uzdevumiem. 

Tiek aicināti visi vecāki, bet it īpaši tie, kuru bērni 

apmeklē logopēdiskās nodarbības. 

 

http://www.o1vsk.lv/uploads/file/Uznemshana/iesniegums-uznemt_vidusskolaa_mat_dz_teh.docx
http://www.o1vsk.lv/uploads/file/Uznemshana/iesniegums-uznemt_vidusskolaa_mat_dz_teh.docx


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centralizētais eksāmens Valstī % Skolā % 

Latviešu valoda 50,90% 62,40% 

Matemātika 34,90% 48,86% 

Angļu valoda 59,70% 71,32% 

Fizika 49,90% 55,66% 

Krievu valoda 68,60% 81,57% 

Bioloģija 63,70% 64,41% 

Augstskola Skaits 

Latvijas Universitāte 12 

Rīgas Stradiņa universitāte 2 

Rīgas Tehniskā universitāte 2 

Banku Augstskola 2 

Latvijas Sporta akadēmija 2 

Biznesa Augstskola Turība 1 
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Olaines 1.vidusskolas interešu izglītības pulciņi 2017./18. māc.g. 
 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 1.-7. kl. Aija Freimane             Skolas avīze „Muša medū” 8.-12.kl. Ina Velberga 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 10.-12. kl. Juris Gogulis               Debašu klubs 9. – 12. kl. Liene Dreimane 

Koris 2.-4. kl. Līga Kārkliņa              Pirmās palīdzības ABC 6.-12. kl. Lelda Balode    

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

Vokālais ansamblis „Cīrulīši” 1.-4. kl. Līga Kārkliņa              Florbols                                            1.-4. kl. Andis Zeile         

Vok. instr. grupa “6.Alianse”    6. - 12. kl.   Māris Trankalis           Florbols  5. – 6. kl. Eva Dinsberga 

Teātra pulciņš 8.-12.kl. Inga Laipniece             Florbols  7.-9. kl. Aivis Lataks 

Ilustratoru pulciņš 1.-4.kl. Silvija Silāre                Atlētiskā vingrošana 9. – 12. kl. Andis Zeile 

Mākslas pulciņš                         1.–4.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                  

Foto pulciņš                               7.-12.kl.       Jānis TkačukS             Spāņu valodas klubiņš                        10. – 12. kl. Alla Baikova 

Kokapstrādes pulciņš                 5.-7.kl.        Aivis Ernstsons            Krievu valodas pulciņš                      3. – 4. kl.      Inna Tiščenko 
 

                                              Ceturtdienās no plkst.14.30 līdz plkst.16.00 skolā notiek jaunsargu nodarbības 

                                                                              Sīkāka informācija pie pulciņu vadītājiem vai Līgas Gulbes 

 

Izglītojamo vidējie sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2016./2017. mācību gadā 
 

2016./2017.mācību gada absolventu tālākās gaitas 
          Absolventu izvēlētās augstskolas 

 

2017./2018. mācību gada  

parlamenta kodols: 
 

· Parlamenta prezidente – 

Annija Skudra (12.) 
 

· Parlamenta prezidentes vietniece –  

Beāte Balode (12.) 
 

· Lietvede –  

Krista Viola Vanaga (11.) 
 

· Sabiedrisko attiecību speciāliste –  

Agnese Rituma (11.) 
 

· 5. - 7. klašu parlamentāriešu koordinatore –  

Valērija Cimoška (11.) 
  

Ekoskolas koordinators –  

Artūrs Brahmanis (11.) 
 

· Skolas DJ –  

Artis Segrums (12.) 

 

12. klases absolventi – 23 
 Augstskolās – 21 

(maksas – 10; budžeta – 11);  

 Koledžās un tehnikumos – 1; 

 Strādā – 1.  

9.klases absolventi – 58 
 Olaines 1. vidusskolā –30; 

 Mācās citā skolā – 28; 

 Olaines 1. vidusskolas 9.kl. – 1; 

 Nemācās – 1. 

Karjeras izglītība 
Viktorija Agafonova, karjeras konsultante 
Olaines 1.vidusskolā no šī gada darbojas pedagogs - karjeras konsultants. 

Sadarbībā ar klašu audzinātājiem tika novadītas vairākas klases stundas, kurās 

skolēni iesaistījās diskusijā par to, kas, viņuprāt, ir svarīgākais, izvēloties 

profesiju, un ar ko jāsāk, lai atrastu darbu, kas sagādā gandarījumu, atbilst 

spējām un ir pieprasīts darba tirgū. Karjeras pedagogs strādā ar Olaines 1. 

vidusskolas skolēniem arī individuāli, un uz sarunām tiek aicināti skolēnu 

vecāki. 

Vecāku pieņemšanas laiks: otrdienās 15:00 - 16:00. 

Iespējams vienoties par tikšanos arī citā laikā. 

Skolēni tiek aicināti katrā starpbrīdī un pēc stundām. 

Karjeras konsultācijas laikā ir iespējams: 

Izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus. Izvēlēties personībai 

piemērotāko profesiju. Plānot tālākizglītības ceļu. Izvēlēties piemērotāko studiju 

programmu un augstskolu. Veikt prakses vietu piemeklēšanu. Sagatavot 

kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli. Apgūt darba meklēšanas prasmes. 

Kur: 1.stāvs, 116. kabinets. 

D   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Ziņas no bibliotēkas 

Aija Jankava, bibliotekāre 
Jau otro vasaru skolas bibliotēka piedalās Olaines novada domes jauniešu nodarbinātības projektā. Paldies jaunietēm Sintijai Rodzei un 

Ērikai Čepulei par darbu bibliotēkā! 

Jaunā mācību gada ieskaņā tika īstenota skolas vecāku padomes ierosme par mācību grāmatu apvākojumu sākumskolas klasēm. Paldies 

Olaines novada domes finansiālajam atbalstam! Vecāku ievērībai – mācību grāmatas gada noslēgumā jānodod ar apvākojumu. 
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Lepojamies 
 Pirmās palīdzības ABC pulciņam 2.vieta Republikāniskajās skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās. Sacensības notika 

Rīgā, Brīvdabas muzeja teritorijā. Komanda parādīja izcilas teorētiskās zināšanas un spēja praktiski palīdzēt cietušajiem 

modelētos nelaimes gadījumos. Komanda: Ieva Velberga, Beāte Balode, Agnese Miķelsone, Linda Borbale, Laura Rozentāle, 

Vladislavs Poddubnijs. Paldies Olaines novada domei un Rīgas apriņķa Sarkanā Krusta nodaļai par atbalstu. 

Paldies pulciņa vadītājai Leldai Balodei! 

 Ekonomikas skolotāja Brigita Eltermane saņēma Skolotāju dienā Swedbank balvu. Apsveicam!  

 Mūsu jauniešu īstenotais projekts “Tukšu salmu kulšana” saņēmis galveno balvu konkursā “Nacionālā eTwinning balva 2017”. 

Paldies skolotājai Lienei Dreimanei! 

 

 

 

Skolas dalība Eiropas Sociālā fonda projektos 
“Kompetenču pieeja mācību saturā” 

Esam viena no 100 Latvijas pilotskolām, kas iesaistījusies mācību satura aprobācijā projekta  Nr.8.3.1.1/16/I//002 "Kompetenču pieeja 

mācību saturā", ietvaros. Visu pilotskolu skolotāju komandas piedalīsies mācībās divu gadu garumā un regulāri tiksies, lai kopīgi 

plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā 

nepieciešamas kompetences - kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas un citas. 

“Atbalsts skolēnu individuālo kompetenču attīstībai” 

Mūsu skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr: 

8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2.  

Projekta ietvaros tika izstrādāts izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns divu gadu periodam - 2017./2018.m.g. un 

2018./2019.m.g. 

No projekta finansējuma mūsu skolā tiek apmaksāti pedagoga palīgi 1.-6.klasēs latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās. Pēc 

rudens brīvlaika 1. klašu skolēniem tiks organizētas Klusuma nodarbības un četrdesmit diviem 2. - 4. klašu skolēniem iknedēļas 

robotikas pulciņš, kā arī iknedēļas nodarbības dabaszinībās “Jauno dabaszinātnieku skola” ieinteresētākajiem 3. , 6. un 10. klašu 

skolēniem. 

 

Atbalsts skolēniem 

Dace Lasmane, psiholoģe 
* ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 1. klases skolēniem pēc rudens brīvlaika organizētas 

Klusuma nodarbības. Šajās nodarbībās skolēni mācīsies apstāties, sajust sevi, savu ķermeni, savas izjūtas, emocijas, nomierināties. 

Zinātnieki pierādījuši, ka grupās, kas praktizē apzinātības vingrinājumus, būtiski uzlabojas bērnu spēja vadīt savu uzmanību un 

koncentrēties nepieciešamajiem uzdevumiem, kā arī bērni spēj labāk pamanīt un atšķirt savas emocijas, un daudz apzinātāk izvēlēties, 

kā uz tām reaģēt. Dalība nodarbībās ir brīvprātīga un pilnībā tiek finansēta no ESF līdzekļiem. 2.klašu skolēniem šādas nodarbības 

turpinās jau otro gadu, pateicoties ģimeņu atbalsta biedrības "Pumpurs" sarūpētajam finansējumam, papildus informācija iegūstama 

pie skolas psihologa vai klašu audzinātājām. 

*Ja bērnam ir grūtības mācību vielas apguvē, ir iespējams saņemt atbalsta pasākumus pārbaudes darbu veikšanai. Lai tiktu piešķirti 

atbalsta pasākumi, nepieciešams logopēda, psihologa vai pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par šādu pasākumu 

nepieciešamību. Vecāki, lūdzu, nepalieciet pasīvi, pamanot bērna grūtības vai nepietiekamos vērtējumus! Kopā ar skolas atbalsta 

personālu iespējams meklēt grūtību cēloņus, lemt par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem un iedrošināt bērnu panākumiem. Ar 

atbalsta personālu - logopēdu, psihologu, sociālo pedagogu vai speciālo pedagogu iespējams sazināties e-klasē vai nākot uz klātienes 

konsultācijām. 

 
Mūsu jauniešu īstenotais projekts politikā un tiesībās 
Liene Dreimane, politikas skolotāja 
2016./2017. m.g. pavasara semestra laikā tika īstenots eTwininng skolu sadarbības projekts "Tukšu salmu kulšana" starp Olaines       

1. vidusskolas un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņiem. No Olaines 1. vidusskolas tajā dalību ņēma 11. un 12. klašu audzēkņi. 

Projektu "Tukša salmu kulšana" š.g. 7. oktobrī Spīķeru koncertzālē Nacionālā eTwinning balva 2017" pārstāvēja Vairis Stramkalis un 

Annija Skudra (12. kl.). Ar lepnumu varam paziņot, ka projekts saņēmis konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2017" balvu.  

"Tukšu salmu kulšana" ietvaros skolēni analizēja Ventspils pilsētas un Olaines novada 2017. gada pašvaldību vēlēšanām pieteikto 

politisko partiju programmas. Skolēni izvirzīja efektīvas politiskās partijas programmas kritērijus un, izmantojot tos, izvēr tēja partiju 

esošās programmas. Skolēni sniedza savu atzinumu, vai kritēriji tiek izpildīti vai gluži otrādi - ignorēti. Viņi pamatoja savu viedokli ar 

konkrētiem faktiem un piemēriem no partiju programmās iekļautās informācijas. Tāpat skolēni argumentēja, kāpēc viņi ieteiktu un 

neieteiktu vēlētājiem balsot par katru no politiskajām partijām. 

Lai veicinātu skolēnu sadarbības prasmes un nodrošinātu iespēju iepazīties ar politisko partiju piedāvājumu ne tikai savā, bet arī citā 

Latvijas pašvaldībā, projektā skolēni darbojās jauktās grupās. Katrā komandā bija pārstāvji no Ventspils un Olaines. Turklāt projekta 

materiālus skolēni veidoja tikai tiešsaistē, izmantojot virtuālās sadarbības rīkus (piemēram, Google tiešsaistes dokumentus, Skype 

videokonferences u.c.). Šāda pieeja ļāva skolēniem viena mācību projekta laikā pilnveidot vairākas kompetences - pilsoniskās 

līdzdalības, sadarbības, kritiskās domāšanas un digitālo kompetenci. Skolēnu paveiktais - 13 politisko partiju programmu izvērtējums 

- plašāk ir aplūkojams sociālajā tīklā Facebook izveidotajā lapā "Par ko balsot Ventspilī un Olainē?" 

https://www.facebook.com/Par-ko-balsot-Ventspil%C4%AB-un-Olain%C4%93-425327067842520/
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 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe 

PASĀKUMI 

01.09. Zinību dienas pasākums. 

14.09. Vidusskolēni piedalās jauniešu dzejas lasījumu vakarā Olaines jauniešu centrā “Popkorns”. 

15.09. Olaines vidusskolu 10.klašu saliedēšanās pasākums Olaines Sporta centrā. 

15.09. Policijas lekcija 5.b klasei par mobingu. 

20.09.-19.10. Klašu vecāku sapulces. 

22.09. “Sporto visa klase” projektā iesaistītie 3.-5.klašu skolēni piedalās Latvijas Olimpiskajā dienā Olaines Mežaparkā. 

25.09. Panākumu Universitātes pasākums BA Turība “Personības ideāli un vērtības” (vēdiskās filozofijas pasniedzējs Uģis Kuģis, 

grima māksliniece Dita Grauda, rallijkrosa autobraucējs Reinis Nitišs).  

27.09. Policijas lekcijas 1.klašu skolēniem -  “Mans drošais gājēju ceļš” un “Sargi sevi pats un savas mantas!”. 

29.09. Policijas lekcija “Bīstamā elektrība” 5.b klasei. 

29.09. Brauciens uz Saeimas Atvērto durvju dienu 9.b klasei. 

29.09. Miķeļdienas gadatirgus. Paldies sākumskolēniem, viņu vecākiem un skolotājai Sandrai Teilei par koordinēšanu! 

29.09. 4.b klase ar dzejoļu kompozīciju piedalās Dzejas dienās Olaines bibliotēkas bērnu nodaļā. 

02.10. Skolotāju diena. Paldies 10.klasei par jauko rīta pasākumu, īpaši saposto skolu un pēcpusdienas kafijas pauzi! Paldies 10.un 

11.klašu skolēniem, kuri 2.stundas laikā iejutās skolotāju lomā un atļāva pedagogiem atpūsties!  

02.-06.10. Sākumskolēnu veidotā rudens kompozīciju izstāde. 

03.10. Vidusskolēnu tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvjiem, lai uzzinātu par studiju iespējām RSU.  

10.10.  Policijas lekcija 9.b klasei par narkotisko vielu kaitīgumu un 6.b klasei par mobingu. 

10.10. Vienpadsmitā klase dodas mācību ekskursijā uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Stūra māju. 

11.10. Klusuma nodarbības 1.un 2.klašu skolēnu vecākiem.  

12.10. Policijas lekcija “Bīstamā elektrība” 4.a un 4.c klašu skolēniem. 

13.10. Sākumskolēni piedalās konkursa “Tik vai Cik?” 1.kārtā. 

16.10. Sākumskolas dzejas dienu noslēgums – tikšanās ar dzejnieci Ievu Samausku. 

17.10. Panākumu Universitātes pasākums BA Turība “Personības pašpilnveide un attīstību veicinošie  faktori” (mūziķis un ielu 

vingrošanas sporta aizsācējs Kaspars Zlidnis, TV sejas  Lelde Lietaviete un Aivis Ceriņš). 

17.10. Mācību ekskursijas – 3.a un 3.b klasei uz Elejas siernīcu, bet 7.c un 8.a klasei uz Cēsu Zinoo centru. 

18.10. Mācību ekskursija 3.c klasei uz Jaunpils pili.  

18.10. Izglītojošas nodarbības “Ēdam atbildīgi! Tērējam resursus atbildīgi!” 5.-6.klašu skolēniem. Paldies ekopadomei, īpaši – 

Artūram Brahmanim un skolotājai Brigitai Zutei! 

19.10. Garajos starpbrīžos visi aicināti iepirkties skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos. 

19.10. Karjeras izglītības nodarbība 12.klasei – tikšanās ar Aeronavigācijas institūta pārstāvjiem. 

20.10. Divpadsmitie skolas bibliotēkā bauda 4.b klases sagatavoto dzejas kompozīciju “Nāk rudens apgleznot Latviju”. Paldies 

skolotājai Silvijai Silārei! 

20.10. Policijas lekcija “Sargi sevi pats un savas mantas!” 2.c klasei. 

20.10. Desmito klašu iesvētības vidusskolā.  

23.-25.10. Mediācijas kursi pedagogiem. 

 
Sports 

Aivis Lataks, estētisko priekšmetu MDG vadītājs 
26.09. Latvijas skolēnu 71. spartakiādes finālsacensības vieglatlētikā -  vidusskolu kauss Iecavā. Iegūta 2. vieta. 

17.10. Starpnovadu (Ķekavas, Olaines, Salaspils, Ikšķiles) skolu sporta sacensības mini futbolā C un D grupām.  

D grupa, 4.-5. kl., iegūst 2. vietu. C grupa, 6.-7. kl., iegūst 1. vietu. 

Šajā mācību gadā projektā "Sporto visa klase" piedalās 3.-5. klases. 

Projekts paredz iesaistītajiem skolēniem katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu trīs fakultatīvo sporta nodarbību 

sarīkošanu, papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā. Viena papildus nodarbība ir  

peldēšanā, otra ir sporta spēles un aktivitātes svaigā gaisā, savukārt trešā nodarbība ir vispārējā fiziskā sagatavotība un vingrošana. 

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.  

Nodarbības projekta ietvaros notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu.  

Projekta atklāšanas pasākums būs 3. novembrī Valmierā, kur atklāšanas ceremonijā piedalīsies arī mūsu skolas 3.klašu skolēni, viņu 

audzinātāji un sporta skolotāji. 

Ziņas no bibliotēkas 

Aija Jankava, bibliotekāre 
Jau otro vasaru skolas bibliotēka piedalās Olaines novada domes jauniešu nodarbinātības projektā. Paldies jaunietēm Sintijai Rodzei 

un Ērikai Čepulei par darbu bibliotēkā! 

Jaunā mācību gada ieskaņā tika īstenota skolas vecāku padomes ierosme par mācību grāmatu apvākojumu sākumskolas klasēm. 

Paldies Olaines novada domes finansiālajam atbalstam! Vecāku ievērībai – mācību grāmatas gada noslēgumā jānodod ar apvākojumu. 

 


