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Olaines 1. vidusskolas prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2014./2015.m.g.
1.Organizēt jēgpilnu mācību procesu.
2.Veidot un nostiprināt skolēnos patriotiskumu un valstisko apziņu.
3.Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem.
4.Veicināt pozitīvu sadarbību un komunikāciju, stiprinot savstarpējo sapratni un pozitīvu skolas
reputāciju.
Vecāku – skolotāju konsultācijas
Cienījamie vecāki! Laipni lūdzam Jūs apmeklēt Olaines 1.vidusskolas vecāku – skolotāju konsultācijas.
Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji Jūs gaidīs skolā 20.novembrī no plkst.1700 līdz 2000.
Uz tikšanos skolā!
Jaunumi 2014./2015.m.g.












Darbu skolā uzsākusi Biznesa ideju – jauno uzņēmēju skola, kur 4.-12.klašu skolēni sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību
Junior Achievement - Young Enterprise Latvija veido Skolēnu mācību uzņēmumus, iepazīstot uzņēmējdarbības vidi un
apgūstot finanšu pratību.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (ar valsts pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu) tiek īstenota ne tikai Jaunolainē, bet arī Olaines 1.vidusskolā 5.-9.klasēs. Šiem skolēniem darbu
organizē pēc individuāli sastādīta plāna, kas ietver papildus konsultācijas mācību priekšmetu apguvē, darbu pagarinātajā
grupā, Montesori un biodeju nodarbības. Skolā strādā speciālais pedagogs Viktorija Ozola.
Olaines novada pašvaldības stipendiju no 1. septembra saņem 23 jaunieši no 11. un 12.klasēm.
Olaines novada dome 2013./2014.mācību gadā 51 vidusskolēnam finansē profesionālās pilnveides programmas "Panākumu
Universitāte" apguvi 30 eiro katram skolēnam. Paldies par atbalstu!
Datordizaina pulciņš 10.-12.klašu skolēniem.
Skolas iekšpagalmā velonovietne 50 velosipēdiem un pie skolas centrālās ieejas – četriem.
Izremontēti vecā korpusa 3.stāva kabineti.
Videonovērošana vecajā korpusā.
Interneta pieslēgums klasēs Olaines sākumskolā Jaunolainē.
Parketa atjaunošana skolas zālē Olaines sākumskolā Jaunolainē.

Erasmus+ KA2 projekts It's Time to Help
Lilita Zujeva, projekta koordinatore

Olaines 1.vidusskola saņēmusi apstiprinājumu Erasmus+ KA2 stratēģiskajam skolu sadarbības partnerību projektam It's Time to Help.
Koordinators – Zakladni skola no Čehijas. Partneri - Olaines 1.vidusskola, Vācija, Somija, Cuba, Portugāle, Malta. Projekts izveidots, lai
attīstītu sadarbību starp Eiropas eko skolām. Projekta darba grupā iesaistīti 8.-9. klašu skolēni, skolas Eko padomes locekļi, kā arī tie, kas
izrādīja interesi un iespēju uzņemt savā ģimenē partnerskolas dalībnieku. Darba grupas dalībnieki saņēmuši pirmo mājas darbu prezentāciju par Latviju un mūsu skolu.

Erasmus+KA1projekts „Mēs par veselīgāku Eiropu”
Aija Jankava, projekta koordinatore
No 4.līdz 12.oktobrim 5 jaunieši – Līva, Marija, Kate, Teiksma, Ričards – no Olaines 1.vidusskolas parlamenta un sporta skolotājs Aivis
Lataks piedalījās Erasmus Plus apmaiņas projektā Ungārijā „Mēs par veselīgāku Eiropu”. Projektu īstenoja asociācija East West no
Ungārijas pilsētiņas Téglás. 24 dalībnieki no Bulgārijas, Spānijas, Ungārijas un Latvijas nedēļas garumā iepazina Ungārijas kultūru un
dzīvesveidu, organizēja sporta sacensības vietējās izglītības iestādēs un diskutēja par veselīga dzīvesveida iespējām.

Spāņu valodas popularizēšana
Elita Kalnbērza, direktora vietniece mācību darbā
Šogad spāņu valodas fakultatīvu apmeklē sešpadsmit mūsu skolēni un četri Olaines 2. vidusskolas jaunieši. Aprīlī uzsākām realizēt Olaines
domes atbalstīto jauniešu projektu par spāņu valodas popularizēšanu Olaines novadā. Notikuši divi pasākumi – spāņu kultūras centra
„Seneca” vadītā meistarklase 3.oktobrī un flamenco deju kluba Duende atklātā nodarbība spāņu deju apguvē 17.oktobrī. Lai jauniešiem
veicas konkursā “Ja es nokļūtu Spānijā…” , kurā ir iespēja iegūt balvu- apmaksātas mācības vienam mēnesim spāņu kultūras centrā
”Seneca”!
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Mācību sasniegumi un interešu izglītība
Izglītojamo vidējie sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2013./14. mācību gadā
Centralizētais eksāmens
Latviešu valoda
Matemātika
Angļu valoda
Fizika
Krievu valoda
Bioloģija
Ķīmija

Valstī %
52,71
43,34
56,16
51,21
70,90
59,31
59,48

Skolā %
64,08
63,32
70,89
53,42
73,21
56,60
52,83

2013./2014.mācību gada absolventu tālākās gaitas
Absolventu izvēlētās augstskolas

Augstskola

Skaits

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Banku augstskola
Latvijas Sporta akadēmija

5
8
2
2
1
1

12. klases absolventi – 26




Augstskolās – 19
(maksas – 9; budžeta – 10);
Koledžās – 3;
Strādā – 4.

9.klases absolventi – 50





Olaines 1. vidusskolā – 23;
Olaines koledžā – 1;
Mācās citā skolā – 25;
Nemācās – 1.

Olaines 1.vidusskolas interešu izglītības pulciņi 2014./15. māc.g.
Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 1.-9. kl.
Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 10.-12. kl.
Koris
2.-4. kl.
Vokālais ansamblis „UNDA” 5.-12. kl.
Vokālais ansamblis „Cīrulīši” 1.-4. kl.
Teātra pulciņš
8.-12.kl.
Ilustratoru pulciņš
1.-4.kl.
Datordizaina pulciņš
10.-12.kl
Mākslas pulciņš
5.–12.kl.
Kokapstrādes pulciņš
5.-8.kl.

Aija Freimane
Juris Gogulis
Līga Kārkliņa
Sanita Šeflere
Līga Kārkliņa
Inga Laipniece
Silvija Silāre
Jānis Tkačuks
Jānis Tkačuks
Aivis Ernstsons

Skolas avīze „Muša medū”
7.-12.kl.
Pirmās palīdzības ABC
7.-12. kl.
Vides pulciņš
3.-4. kl.
Dabas izpētes pulciņš
5.-9.kl.
Volejbols
5.-9. kl.
Florbols
1.-4. un 7.-9. kl.
Florbols
5.-6. kl.
Sporta spēļu pulciņš
1.–4.kl.
Alpīnisma un aktīvā tūrisma pulc. 8.–12. kl.

Sveicam jaunievēlēto parlamenta kodolu:
 Parlamenta prezidents – ILZE VĒJKRĪGERE (11.a)
 Parlamenta prezidenta vietniece – TEIKSMA JANKAVA (12.b)
 Lietvede – BEATRISE KONOŠONOKA (11.b)
 Sabiedrisko attiecību speciāliste – KATE JANSONE (11.b)
 Ekoskolas koordinatore – BEĀTE BALODE (9.a)
 5. – 7.klašu parlamentāriešu koordinators – ARTŪRS PUMPURS (9.b)
 Skolas DJ – ĒRIKS MARKOVS (11.b)

Ina Velberga
Lelda Balode
Tonija Jumtiņa
Brigita Zute
Māris Auzāns
Aivis Ruļuks
Aivis Lataks
Aivis Lataks
Juris Zakrevskis

01.09.2014.- 24.10.2014.
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Sports

Sports un aktivitātes

Māris Auzāns, sporta organizators
18. septembrī ar futbola turnīru sākās Olaines mācību iestāžu sporta spēles futbolā. 5.-6. klašu komanda izcīnīja 1. vietu
ar rezultātu 3:0 spēlē pret 2.vsk., vārtus guva Kārlis Rūja, Klāvs Balodis un Kristaps Pētersons. 7.-9. klašu komanda
ieguva 2. vietu ar rezultātu 0:6 spēlē pret 2.vsk., bet mūsu skolas vidusskolnieku komanda izcīnīja 1. vietu ar rezultātu
3:3 spēlē pret OMTK un ar rezultātu 2:1 spēlē pret 2.vsk., vārtus guva Vitālijs Zagdajs un 2 vārtus guva Daniels Ķemers
un Oto Renārs Lūsis.
26. septembrī norisinājās Vislatvijas Olimpiskā diena 2014. Šo dienu visā Latvijā atzīmēja dažādās norises vietās. Šogad
dalībnieku skaits ir sasniedzis jaunu rekordu, jo bija pieteikušies vairāk nekā 95 500 dalībnieku.
Vienlaicīgi visās Latvijas "Olimpiskās dienas 2014" norises vietās pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras
mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta
vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Olaines pilsētas stadionā pulcējās ap 240 Olaines novada izglītības iestāžu
audzēkņu. Dalībnieki piedalījās vairākās jautrās un sportiskās aktivitātēs. Kopā bija 12 stacijas, kurās dalībnieki varēja
pārbaudīt savas gan fiziskās, gan arī matemātiskās un citas prasmes.
26. septembra pēcpusdienā notika skolas sacensības bumbiņas mešanā. 2007. g. dz. un jaunāki grupā labākie: Toms
Kuzmins, Edvards Vuškāns, Martins Čižiks,Adriana Reitmane, Alise Rakiša un Elizabete Susēja.
2005. g. un 2006. g. dz. grupā labākie: Kristiāns Kārlis Zommers, Ģirts Kaimiņš, Adrians Ivanovs, Marta Čunčule, Anete
Vanaga un Marija Lungina.
2003. g. un 2004. g. dz. grupā labākie: Daniels Daņiļuks, Henrijs Roberts Laucis, Kristaps Jankavs, Evita Jauntirāne,
Amanda Pauniņa un Enija Rubene Žeļeznova.
2001. g. un 2002. g. dz. grupā labākie: Ēriks Zommers, Ainārs Kalniņš, Ralfs Mednis, Megija Švekle un Evita Jansone.
1999. g. un 2000. g. dz. grupā labākie: Gita Auzāne.
1998. g. dz. un vecāki grupā labākie: Una Auzāne un Elza Balode.
10. oktobrī notika skolas futbola diena. Dalībnieki sacentās 9 metru soda metienu meistarībā, bumbas vadīšanas
veiklības stafetē un futbola spēlē, kuras laikā jāapgāž pretinieku komandas konusi. Futbola dienas pasākumā piedalījās
viena astoto klašu un viena vidusskolas komanda. Komandas sacentās savā starpā, ar viena punkta pārsvaru pārāki bija
vidusskolēni.
14. oktobrī notika Olaines novada mācību iestāžu sacensības galda tenisā, novusā un šautriņu mešanā. Otrās vietas
izcīnīja Una Auzāne galda tenisā un Adrians Bendzulis novusā.

PLĀNOTIE PASĀKUMI PĒC RUDENS BRĪVLAIKA


















Banku augstskolas lekcija vidusskolēniem „Latvijas
ekonomika. Kāda tā ir? Pieci iemesli, kādēļ kļūt par
uzņēmēju”
Akcija "Mazais pilsonis Latvijā 2014" 11.klasēm
Mācību ekskursija 8.c klasei uz Mangaļsalu
Mācību ekskursija 11.a klasei uz Cēsīm: Zinoo centrs,
vecpilsēta
Mācību ekskursija 10.klasei uz Lielvārdi - Uldevana
koka pils, fizikas nodarbība pētniecības centrā,
Pumpura muzejs
Mācību ekskursija 6.b klasei uz Kara muzeju
Lekcija vidusskolēniem par UV staru ietekmi uz ādu
Lekcija pamatskolēniem par osteoporozi
NVA karjeras konsultantu lekcija 9.klašu skolēniem
Policijas lekcija "Mobings" 6.a klasei
Policijas lekcija 2.a un 3.c klasei par elektrodrošību
Tikšanās ar literatūras tulkotāju
ALIAS čempionāts
Parlamenta saliedēšanās pasākums
Viktorīna 5.kl.„Latvija skaitļos”
Latvijas nedēļa (konkursi, izstādes u.c.)
Eko skolu Rīcības dienas



















Latvijas Dzimšanas dienas pasākums ar vīru kopas
„Vilki” piedalīšanos sākumskolēniem
Latvijas Dzimšanas dienas klases stundas, pasākumi
un Skolas dvēseļu apbalvošana
„Superklase 3.-4.klasēm”
Dabaszinību pēcpusdiena 5.kl. „Izzini pasauli!”
Galda spēļu vakars
Saruna ar vēsturnieku
Ceļojošā izstāde no Okupācijas muzeja
Pirmā advente. Skolas eglītes iedegšana
Labestības nedēļa un pasākums „Atver sirdi!”
Tautas deju kolektīva „Dzērve” draudzības koncerts
84.vsk.
Ziemassvētku pasts
„Ziemassvētkus gaidot” izstādes un svētku pasākumi
Ziemas saulgriežu sagaidīšana kopā ar Arti Šulbergu
Mazā Ziemassvētku balle 5.-8.klasēm
Ziemassvētku pasākums sākumskolai un izcilnieku
cildināšana „Mēs lepojamies”
Ziemassvētku pasākums skolas darbiniekiem
Ziemassvētku pasākums un balle 9.-12.kl. un
skolotājiem

4.lpp.
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PASĀKUMI
01.09. – 24.10.2014.

01.09. Zinību dienas svinīgais pasākums.
09.09. Parlamenta pirmā sapulce. Jaunā kodola vēlēšanas.
15.09. Policijas lekcija "Sargi sevi pats un savas mantas!" 1.klasēm.
17.09. Dzejas stundas 2.-4.klasēm.
19.09. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras seminārs "Kā attīstīt savu radošo biznesa ideju" Daugmalē, piedalās mūsu
skolas Jauno uzņēmēju kluba Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 10.kl. skolēni.
22.09. Baltu vienības dienas pasākums 1.-4.klašu skolēniem, kurā runājam arī par Baltijas ceļu. Paldies skolotājai Silvijai Silārei
un viņas vadītajai folkloras kopai „Dzedziedas” par jauko pasākumu!
23.09. Lekcija par elektrodrošību 5.klašu skolēniem.
24.09. Skolas ekopadomes dalībnieku sapulce.
25.09. Mācību ekskursija 12.b klasei uz Brakiem, Likteņdārzu, Līgatnes padomju slepeno bunkuru un Ķeguma HES.
25.09. Policijas lekcija 2.b klasei "Mans drošais gājēja ceļš".
26.09. Jauno uzņēmēju kluba SMU 4.,5.kl.dalībnieki piedalās interaktīvā seminārā „JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola
2014”.
26.09. Panākumu Universitātes pasākums BA Turība- Ievads uzņēmējdarbības aktualitātēs (lektori Ketija Volosovska, Ģirts
Rungainis) - piedalās 48 vidusskolēni
26.09. Policijas lekcija "Mans drošais gājēja ceļš" 2.a un 3.c klasei.
29.09. Skolā notiek ikgadējais Miķeļdienas gadatirgus, kur pārdevēju lomā 1.-4.klašu skolēni. Paldies skolotājai Ilzei Orstei un
vecākiem par atbalstu!
30.09. Dzejas stunda un tikšanās ar dzejnieku Henriku Eliasu Zēgneru 11.un 12.klašu skolēniem. Paldies skolotājai Inai
Velbergai par iniciatīvu!
01.,02.10. Skolā valda satraukums, jo notiek parlamenta organizēta spēle „Sameklē kvadrātu!”.
02.10. Policijas lekcija "Legālais dūms" 7.a klasei.
03.10. Skolotāju diena. Milzīgs paldies 10.klasei un klases audzinātājai Inesei Zālei! Skolotāji tiek lutināti gan pirms mācību
stundām ar ļoti sirsnīgu pašu desmito izveidotu koncertprogrammu, gan pēc stundām, kad skolotāji var mieloties ar
desmito klašu meiteņu pašceptām kūkām. Šajā dienā skolotāji bauda arī Ivo Fomina un Roberta Dintera roķīgo koncertu.
03.10. Spāņu valodas meistarklase- vada spāņu kultūras centra direktors Javier Fernandez Cruz (piedalās 18 spāņu valodas
fakultatīva skolēni) – jauniešu projekts.
07.10 Jauno uzņēmēju kluba SMU dalībnieki piedalās Junior Achievement – Young Enterprise Latvija organizētajā mārketinga
seminārā „Uzdrīksties uzvarēt!” Rīga Plaza.
07.10. Policijas lekcija 5.b klasei par kriminālo un administratīvo atbildību.
10.10. Probācijas dienesta izglītojoša lekcija vidusskolēniem.
13.10. Panākumu Universitātes pasākums BA Turība- Reklāma un sabiedriskās attiecības (lektori Jānis Palkavnieks, Eduards
Laķis) – piedalās 51 vidusskolēns.
14.10. 3D printēšanas prezentācijas seminārs skolotājiem un vidusskolēniem.
14.10. Mācību ekskursija 11.b klasei uz Turaidas muzejrezervātu un padomju bunkuriem Līgatnē.
14.,15.10. 6.un 7.klases piedalās interaktīvā videolekciju projektā "Esi sakarīgs, neesi atkarīgs!" Projekta ietvaros skolēni
noskatās videolekciju par psihoaktīvo vielu ietekmi uz organismu un psihi, pēc videolekcijas notiek diskusija, kuru vada
klases audzinātāji.
15.10. Mācību ekskursija 12.a klasei uz Ložmetējkalnu un I Pasaules kara vietām.
15.10. Policijas lekcija "Legālais dūms" 7.b klasei.
16.10. Olaines novada abu skolu 10. klašu saliedēšanās pasākums. Paldies Olaines novada jaunatnes lietu speciālistei Ievai
Rokulei! Gribam vēl!
17.10. Spāņu deju atklātā nodarbība- vada Flamenko deju klubs „Duende” (piedalās 16 spāņu valodas fakultatīva skolēni) jauniešu projekts.
20.10. Trešo klašu mācību ekskursija uz Bērnu Zinātnes centru Z(in)oo Cēsīs.
20.10. Mācību ekskursija 7.a un 7.c klasei uz Dirty Deal Teatro izrādi - spēli "Nāves ēnā".
21.10. Starpbrīžos visiem ir iespēja iegādāties skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) produkciju. Paldies skolēnu vecākiem par
atbalstu!
21.10. Pirmklasnieku svētki.
22.10. Lekcija 6.klašu meitenēm „Starp mums, meitenēm, runājot”.
23.10. Ceturto klašu mācību ekskursija uz Piena muzeju Skrundā un Saldus "Gotiņu" ražotni.
23.10. Parlamentārieši piedalās pasākumā „Kafija ar politiķiem”.
24.10. Desmito klašu iesvētīšana vidusskolā un diskotēka 8.-12.klašu skolēniem.
Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe

