
 
 
 
 
 

02.09. – 18.10.2019. 

 

2019./2020. mācību gadu Olaines 1.vidusskolā uzsākuši 1015 skolēni (t.sk. 47 bērni 

pirmskolas grupās un 134 skolēni Olaines sākumskolā (Jaunolainē)) un 89 pedagoģiskie 

darbinieki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

 

Cienījamie vecāki! 

6. novembrī no plkst.17.00 līdz plkst.20.00 
vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli tikties ar 

jebkuru no skolas pedagogiem, līdz 31. oktobrim 

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. 
 

Olaines 1.vidusskolas  prioritātes  2019./2020.m.g. 

1. Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību procesu.  

2. Atbalstīt spēju, talantu attīstīšanu un veicināt skolēnu sasniegumus.  

3. Veidot un nostiprināt skolēnu patriotismu, lojalitāti un piederību skolai, novadam un valstij. 

4. Pilnveidot skolas mikroklimatu, attīstot cieņpilnas savstarpējās attiecības, veicinot skolēnu un vecāku 

izpratni un atbildību par garīgo un fizisko veselību. 

 
 
Aktualitātes 

 Olaines novada pašvaldības stipendiju no 1.septembra saņem 8 jaunieši no 11.klasēm un 5 no 

12.klases. 

 Profesionālās pilnveides programmu "Panākumu Universitāte” šajā mācību gadā apgūst 39 skolēni 

no 11.klases  un 24 skolēni no 10.klasēm. 

 Dalība divos Erasmus+ KA2 starptautiskajos skolu projektos: turpinās projekts “It`s time to care” 

(“Ir laiks parūpēties”)  un uzsākta dalība projektā “Transmitting our cultural heritages to new 

generations” (“Mūsu kultūras mantojuma nodošana nākamajām paaudzēm”). 

 Šajā mācību gadā skolā iespējams piedalīties arī jaunizveidotos pulciņos: 5.-12.klašu Maratona 

pulciņā, skolotājs Māris Auzāns un 5.-9.klašu Fitnesa pulciņā, skolotājs Andis Zeile. 

 Ar 2019. gada septembri pirmsskolā tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošana. 

 Olaines 1. vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2./16/1/001 īstenošanas 2.kārtu, kas ietver sekojošas 

aktivitātes - nodarbību cikls "Jauno dabaszinātnieku skola" 3.,6.klašu grupām (fizikas eksperimenti, 

Dabas muzejs, Rīgas ZOO, Botāniskais dārzs) un 8.klasēm (fizikas eksperimenti); robottehnikas 

pulciņš 2.-4.klasēm; apzinātības nodarbības 1. un 4.klasēm; programmēšana un elektrotehnika 7.-

9.klasēm; pedagoga palīgs latviešu valodas un matemātikas stundās 1.-6.klasēm. 

  
  

 

 

 
1.-2. klašu skolēnu vecāki 6.novembrī 
plkst.18.00 skolas konferenču zālē tiek 
aicināti apmeklēt lekciju par tēva lomu 

bērna audzināšanas procesā un tēva 
autoritāti. Lekciju organizē Olaines 

novada pašvaldība ESF projekta 
“Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Olaines novada 
iedzīvotājiem” ietvaros. 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Centralizētais eksāmens Valstī % Skolā % 

Latviešu valoda 49,90% 64,00% 

Matemātika 32,70% 48,30% 

Angļu valoda 62,70% 76,20% 

Fizika 37,50% 54,30% 

Krievu valoda           74,40% 81,80% 

Bioloģija 57,10% 83,10% 

Ķīmija 61,80% nekārtoja 

Augstskola Skaits 

Latvijas Universitāte 13 

Rīgas Tehniskā universitāte 7 

Rīgas Stradiņa universitāte 4 

Vidzemes Augstskola 3 

Latvijas Jūras akadēmija  2 

Latvijas Kultūras akadēmija 2 

Rīgas Ekonomikas augstskola 1 

RISEBA 1 

Rīgas Juridiskā augstskola 1 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1 

Ekonomikas un kultūras augstskola 1 

J.Vītola Mūzikas akadēmija 1 
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12.klašu skolēnu vidējie sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2018./2019. mācību gadā 
 

2018./2019.mācību gada absolventu tālākās gaitas 
          Absolventu izvēlētās augstskolas 

 

12. klases absolventi – 40 

 Augstskolās – 37 

(maksas – 15; budžeta – 22);  

 Koledžās un tehnikumos – 1; 

 Strādā – 2 
 

9. klases absolventi – 64 

 Olaines 1. vidusskolā – 26; 

 Mācās citā skolā – 38; 
 

Mēs lepojamies 
 Olaines 1.vidusskola – A.Kronvalda fonda Zvaigžņu reitingā 3.vietā. 2019. gada 30. augustā Rīgas pilī notika 

ikgadējā Ata Kronvalda balvas pasniegšana  skolām,  kuru audzēkņi  guvuši augstākos sasniegumus attiecīgā 

mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu 

konferencē un valsts mēroga konkursos. Olaines 1.vidusskola Zvaigžņu reitingā ierindojās 3.vietā, 

pateicoties Vaira Stramkaļa un Kārļa Eiduka gūtajiem panākumiem 1.starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, 

kas notika Maskavā 2018.gadā no 14.līdz 21.septembrim. 

 2. starptautiskajā ekonomikas olimpiādē 2018./2019.mācību gada absolvents Kārlis Eiduks atkārtoti 

ieguva bronzas medaļu. Olimpiāde norisinājās no 2019. gada 23. jūlija līdz 1. augustam Sanktpēterburgā, 

Krievijā.   Sveicam ekonomikas skolotāju Brigitu Eltermani – mēs lepojamies ar Jums abiem! 

 Neatkarīgās Rīta Avīzes izveidotajā skolu topā Olaines 1.vidusskola ierindojusies 21.vietā. Tas veidots, 

apkopojot 2018./2019.mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātus. Latvijā ir mazliet vairāk par 400 vidējās 

izglītības iestādēm.  

 Pirmās palīdzības ABC pulciņam 3.vieta Latvijas Sarkanā krusta organizētajās Republikāniskajās pirmās 

palīdzības sniegšanas sacensībās skolēniem. Sacensības notika izklaides parkā “Avārijas brigāde”. Paldies 

pulciņa dalībniekiem (Klāvs Balodis, Linda Borbale, Sintija Borbale, Signe Jejsa, Laura Rozentāle, Evelīna 

Zelča) un pulciņa vadītājai Leldai Balodei! 

 Jau 5.gadu esam saņēmuši Ekoskolas nosaukumu un  starptautisko Zaļā karoga balvu, ko saņem tikai tās 

skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Īpašs paldies – ekoskolas 

koordinatorei Brigitai Zutei un visai komandai! 
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Olaines 1.vidusskolas interešu izglītības pulciņi 2019./2020. māc.g. 
 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 1.-9. kl. Aija Freimane            Skolas avīze „Muša Medū”                8.-12.kl. Ina Velberga 

                                                                       Jānis Salzirnis            Pirmās palīdzības ABC                      6.-12. kl.       Lelda Balode 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 10.-12. kl.   Anta Grīnvalde           Dabas izpētes pulciņš                         5.-9.kl. Brigita Zute  

Koris 2.-4. kl. Līga Kārkliņa             Maratona pulciņš                                5.-12. kl. Māris Auzāns 

Vokālais ansamblis „UNDA” 5.-9. kl. Sanita Šeflere             Florbols                                               3. – 8. kl. Aivis Ruļuks 

Vokālais ansamblis „Cīrulīši” 1.-4. kl. Līga Kārkliņa             Sporta spēļu pulciņš                           1.-2.kl. Gunta Asme 

Vok. instr. grupa “6.alianse”    6. - 12. kl.   Māris Trankalis           Alpīnisma pulciņš                              8.–12. kl. Artis Segrums 

Teātra pulciņš 5.-12.kl. Inese Protopopova     Fitness                                          5.-9.kl.          Andis Zeile                  

Ilustratoru pulciņš 1.-4.kl. Silvija Silāre              Krievu valodas pulciņš                       3. – 4. kl.       Inna Tiščenko 

Mākslas pulciņš 1.–12.kl. Jānis Tkačuks             Robottehnikas pulciņš                        2.-4.kl.          Robotikas skola  

                                                                                                          (Projekts: “Atbalsts  individuālo kompetenču                            “AlfaRobot” 
                                                                                                            attīstībai  Nr.8.3.2.2./16/I/001)                                    

                                                                                            Sīkāka informācija pie pulciņu vadītājiem vai Līgas Gulbes 
 

 

                                               

 
Starptautiskais projekts 
Ilze Gaile, projekta grupas vadītāja 
No š.g. 6. līdz 11.10. skolas delegācija astoņu cilvēku sastāvā devās uz kārtējo Erasmus+ projekta ‘It’s Time to Care’ mobilitāti Lohjā, 

Somijā. Braucienā piedalījās angļu valodas skolotāja Ilze Gaile, direktora vietniece Inga Seļuka, ķīmijas skolotājs Mārtiņš Zelders, 

dabaszinību skolotāja Brigita Zute un četri 9. un 11. klašu skolēni – Jana Romaņeca, Krists Polencs, Samanta Reinika un Pēteris Lubāns. 

Vizītes  tēma bija "Ilgstpējīga sabiedrība". Tās laikā prezentējām savu darbu, klausījāmies lekcijas, iesaistījāmies dažādās aktivitātēs. 

Neparastākais bija piedalīšanās mājturības stundā, kur tika ceptas somiem raksturīgas maizītes, arī darboties no dažādu valstu skolēniem 

veidotās grupās, veidojot pilsētas maketu atbilstoši ilgtspējīgas sabiedrības modelim. Aizraujošs bija arī somu deju vakars. 

Skolēni dzīvoja viesģimenēs, tādējādi labāk iepazīstot somu dzīves ikdienu, paradumus.  
 
Ekoskola 
Brigita Zute, Ekopadomes koordinatore 
Mācību gada sākumā aktīvākie ekopadomes skolēni devās uz Nacionālo bibliotēku, lai jau piekto gadu saņemtu starptautisko Ekoskolu 

Zaļo karogu. 

25. septembrī notika pirmā ekopadomes sanāksme, kurā tika spriests par skolas vides izvērtējumu. 

Mēneša garumā notika arī gatavošanās starptautiskajam Erasmus+ ekoskolu projektam „Its time to care”, kurš norisinājās Somijas pilsētā 

Lohje no 6. līdz 11. oktobrim. Mobilitātes tēma „Ilgtspējīga sabiedrība”. 

Skolā viesojās Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Daina Mežecka. Skolēnu grupa apmeklēja mājražotāju 

uzņēmumu „Ķiploku pasaule”, kur piedalījās dažādu darbu veikšanā.  

 

Dzejas stundas 
Evija Liepkalne, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Ar skumjo kritušo lapu aromātu, ar dzērvju klaigām, ar pirmajām salnām sevi pieteicis jaunais mācību gads. 

Septembris – pirmais rudens, pirmais mācību mēnesis un dzejas mēnesis visā Latvijā. 

Arī Olaines 1. vidusskolā. 

Šogad visas sestās  klases literatūras stundu laikā radīja savus dzejoļus. 

Idejas autore biju es, E. Liepkalne, jo mācu literatūru trijās 6. klasēs.  6.a klases latviešu valodas un literatūras skolotāja I. Protopopova 

šo ideju atbalstīja,  un tā radās gandrīz  103 neparasti dzejoļi .  

Kāpēc gandrīz? 

Bija dažs labs, kas par savu gribēja dēvēt jau zināmu latviešu autoru dzeju. 

Bet tie, kas centās, radīja jaukas, saturiski bagātas,  ar epitetiem un metaforām pārpilnas vārsmas. 

Daudzos skolēnos dus dzejnieka talants. Ar vislabākajiem no labākajiem dzejoļiem  var  iepazīties, izlasot skolas avīzi “Muša Medū”. 

Jāpiebilst, ka avīzes iespējas publicēt ir ierobežotas, tādēļ arī  dzejoļu skaits nav tik liels, kā būtu pelnīts. 

Paldies visiem, kuri atbalstīja manu ideju, lauzīja galvu, meklēja ritmu un vārdus! 

Varbūt visiem kopā mums izdevās piepildīt 40 minūtes savas dzīves ar pozitīvām domām, prieku,  un radošām idejā. 

 
Miķeļdienas gadatirgus 
Sandra Teile, sākumskolas skolotāja 
Jau 23.gadu rudenī – šogad, 30.septembrī, sākumskolas  skolēni  pulcējās  ikgadējam Miķeļdienas  gadatirgum.  Sākumskolas skolēni  

gan  tirgojās, gan iepirkās. Nedēļas nogale mājās tika pavadīta  radošā gaisotnē, lai tirdziņā piedāvātu tikai pašu roku darinātu produkciju 

- keksiņus, bulciņas, pīrādziņus, cepumus, šokolādes desu, ķiploku maizītes, augļu picu un citas gardas lietas, kā arī pašadarinātas rotas, 

grāmatzīmes, auskarus, ziepītes. Kāds piedāvāja medu mazos trauciņos, gardu ābolu sulas glāzi vai pašmāju dārzā izaudzēto ābolu. 

Paldies visiem, kas atbalstīja pasākuma organizēšanu un izdošanos!  Bet  vislielākais  paldies  skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu 

tirgus preču sagatavošanā! 
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 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe 

2019./2020. mācību gada parlamenta kodols: 
 

· Parlamenta prezidente – 

Sintija Borbale (11.kl.) 
 

· Parlamenta prezidentes vietniece – 

Signe Valentīna Jejsa (12.kl.) 
 
 

· Lietvede – 

Ksenija Vasiļjeva (12.kl.) 
 

· Sabiedrisko attiecību speciāliste – 

Betija Griķe (12.kl.) 
 
 

 

Pasākumi un aktivitātes 

02.09.2019. – 18.10.2019. 
02.09. Zinību  diena. 

05.09. Saliedēšanās pasākums Jaunolaines Sporta namā abu Olaines skolu 10.klašu skolēniem. 

10.09. Jaunievēlētā parlamenta kodola vēlēšanas. 

12.09.-17.10. Klašu vecāku sapulces. 

16.09. Ekopadomes jaunieši viesojas Olaines novada uzņēmumā “Ķiploku pasaule”.  

20.09. 2.a un 2.c klase dodas uz Olaines pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļu, kur piedalās iepazīšanās nodarbībā. 

20.-21.09. Seši mūsu parlamentārieši piedalās Olaines novada skolu pašpārvalžu sadarbības apmācībās. Paldies Brigitai Mednei un 

Agnesei Kalniņai! 

24.09. “Erasmus” projekta “Ir laiks parūpēties”   skolēni tiekas ar Ziemeļvalstu padomes pārstāvi Dainu Mežecku, lai diskutētu par 

ilgtspējīgu sabiedrību. 

24.09. Atkarību profilakses seminārs 8.-12.klašu vecākiem par bērnu un jauniešu atkarībām (tehnoloģijas, smēķēšana, alkohols u.c.). 

Lektors – Edgars Caics, biedrība “Esi brīvs!”. Organizē Olaines novada pašvaldība ES finansētā projekta “Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017.gada līdz 2019. gadam”. 

25.09. Skolas padomes sapulce. 

25.09. Dabaszinību projekta ietvaros šodien skolā notiek fizikas eksperimenti. 

26.-27.09. Centra “Dardedze” organizētā Iecietības stunda 5.-6.klašu skolēniem. Organizē Olaines novada pašvaldība. 

26.09. Informatīva lekcija 1.-5.klašu skolēnu vecākiem par bērnu seksuālo un reproduktīvo veselību. Lektore– Vineta Drāzniece, 

biedrība “Papardes zieds”. Organizē Olaines novada pašvaldība. 

26.09. “Panākumu Universitātes” pasākums BA “Turība” - Personības ideāli un vērtības (I. Kalniņa-Dauga, M.Kive, G.Sprūds, 

Arstarulsmirus). 

30.09. Miķeļdienas gadatirgus. 

01.10. Informatīva lekcija 6.-12. klašu skolēnu vecākiem par bērnu seksuālo un reproduktīvo veselību. Lektore– Iveta Ķelle, biedrība 

“Papardes zieds”. Organizē Olaines novada pašvaldība. 

02.10. Aicinot skolēnus vairāk kustēties, parlaments garajos starpbrīžos konferenču zālē organizē “Just dance!” deju pauzes. 

02.10. Lekcija 3.-4.klašu skolēnu vecākiem par tēva lomu bērna audzināšanas procesā un tēva autoritāti . Organizē Olaines novada 

pašvaldība. 

02.10. Skolā viesojas Latvijas Jaunatnes lietu speciālisti, kuri apskata mūsu bibliotēku un piedalās diskusijā par jauniešu iespējamajām 

sadarbības iespējām.  

04.10. Skolotāju diena. Paldies 10.klasei par jauko viktorīnu un citiem pārsteigumiem! Paldies arī skolēnu parlamentam! 

06.-11.10. Četri ekopadomes skolēni un četri pedagogi piedalās “Erasmus” projekta “It`s time to care” aktivitātē Somijā.  

09.,15.10. Centra “Dardedze” organizētā Forumteātra nodarbība par pozitīvu attiecību veidošanu ar klasesbiedriem 5.-6.klašu 

skolēniem. Organizē Olaines novada pašvaldība ES finansētā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Olaines novada iedzīvotājiem no 2017.gada līdz 2019. gadam”. 

10.10. Atkarību profilakses seminārs 5.-7. klašu vecākiem par bērnu un jauniešu atkarībām (tehnoloģijas, smēķēšana, alkohols u.c.). 

Lektors – Edgars Caics, biedrība “Esi brīvs!”. Organizē Olaines novada pašvaldība. 

15.10.  “Panākumu Universitātes” pasākums BA “Turība” - Personības pašpilnveide un attīstību veicinošie faktori (D.Einberga, 

A.T.Plešs, L.Aleksejevs ). 

17.10. Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbība 8.a klasei “Ceļojums laikā, 1919.gads” Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 

maršrutā. 

18.10. Desmito klašu skolēni tiek iesvētīti vidusskolēnu kārtā. Paldies 11.klasēm un klašu audzinātājiem par pasākumu “Izlaušanās no 

pamatskolas”! 

 

 

 

 

 
· 5. - 7. klašu parlamentāriešu koordinators – 

Santa Kristiāna Zeltiņa (11.b kl.) 

 

· Ekoskolas koordinatore – 
Helēna Marija Jēgere (11.kl.) 

 

· Skolas DJ – 

Renārs Orleāns (11.kl.) 

 

https://niksjansons.com/lv/lv-majas/
https://niksjansons.com/lv/lv-majas/

