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Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

05.11.2012. – 21.12.2012. 

LABDARĪBAS NEDĒĻA „ATVER SIRDI!” 
 

Līga Gulbe, direktora vietniece audzināšanas darbā 
Mūsu skolā labdarības pasākumi notiek jau vairākus gadus. Šo pasākumu iniciatori un koordinatori ir skolēnu 

parlaments, bet aktīvi atbalstītāji – skolēni, skolotāji, vecāki un novada iedzīvotāji. Skolēnu atbalstu 

iepriekšējos gados vairākkārtēji saņēmusi Juglas dzīvnieku patversme, ziedots arī Iecavas novada bērniem ar 

veselības traucējumiem, vairākas reizes palīdzēts trūcīgajām Olaines novada ģimenēm, ziedojot apģērbu, 

rakstāmpiederumus un rotaļlietas bērniem, nozīmīgs atbalsts sniegts kāda skolasbiedra ģimenei, kam māja 

nodegusi ugunsgrēkā, apciemoti Olaines sociālās aprūpes centra iemītnieki.  

Šogad jaunieši ierosināja sniegt palīdzību diviem mazajiem olainiešiem - Rūtai (6gadi) un Timofejam 

(5gadi) – kam ir nopietni veselības traucējumi un nepieciešams finansiāls atbalsts. 

Nedēļa no 10. līdz 15.decembrim aizritēja darbīgā un emocionālā gaisotnē. Nedēļas sākumā, atsaucoties 

Rūtas Dimantas un Katrīnas Pasternakas aicinājumam katrā pilsētā izveidot īpašo Eņģeļu egli, tika 

izdekorētas abas sudrabegles, kas aug pie skolas, ar eņģelīšiem, kas tika izveidoti vizuālās mākslas stundās. 

Visu nedēļu varēja ziedot naudiņu, iemetot to īpašā ziedojumu kastē. 12.un 13.decembrī notika labdarības 

tirdziņi.12.decembrī – gardumu tirdziņš, kurā tika pārdoti skolēnu un skolotāju ģimenēs ceptie gardumi; 

13.decembrī – Ziemassvētku dāvaniņu tirdziņš, kurā varēja iegādāties eglīšu rotājumus, ko darinājuši zēni 

mājturības stundās, pašgatavotus atstarotājus, apsveikumus, adītas zeķītes, rotas un vēl daudz ko citu. 

Vissvarīgākā diena bija sestdiena, kad skolā notika labdarības koncerts, uz kuru varēja ierasties jebkurš 

pilsētas iedzīvotājs. Liels paldies visiem māksliniekiem – skolas tautas deju kolektīvam, vokālajiem 

ansambļiem, solistiem, mākslas vingrotājām un mūziķiem. Īpašs paldies Valdim Indrišonokam, kas atrada 

laiku priecēt skatītājus ar savām dziesmām. Vislielākais prieks, protams, bija par mazo Rūtiņu un Timofeju, 

kuri ar ģimenēm bija ieradušies uz mūsu koncertu, un izskatījās, ka viņiem koncerts ļoti patika. Pirms 

koncerta tika piedāvāta iespēja iepirkties labdarības tirdziņā. Pēc aizkustinošā koncerta visi bija aicināti 

piedalīties labdarības izsolē, ko vadīja atraktīvie parlamentārieši – Krists Indrišonoks un Aleksandrs 

Geržatovičs. Izsole, lai arī neplānoti gara, vainagojās ar panākumiem. Parlamentārieši bija patīkami 

pārsteigti, kad izsoles dalībnieki aktīvi piedalījās vairāksolīšanā un izpirka visas dāvanas. Liels 

aizkustinājums bija vēl pirms koncerta saņemt no iedzīvotājiem rokdarbus un dažādus mākslas izstrādājumus, 

kas paredzēti tirdziņam un izsolei. 

Milzīga bija mūsu sajūsma, kad, saskaitot visu naudiņu, konstatējām, ka nedēļas laikā ir savākti  
 

 

1275,58Ls 

 
 

 

Iegūtā naudiņa tika sadalīta divās daļās, un katram bērnam fondā „Ziedot” ieskaitīti 637,79Ls. 

 

Vēlreiz vēlos pateikt milzīgu paldies visiem skolēniem, skolotājiem, 

vecākiem un pilsētas iedzīvotājiem par izrādīto atsaucību, sirsnību un 

iejūtību. 
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Pasākumi. Iespējas. 

PANĀKUMU UNIVERSITĀTES aktivitātes vidusskolā 
Elita Kalnbērza, komerczinību skolotāja   
14.novembrī  43 skolēni no  10.-12.klasēm  aktīvi līdzdarbojās lekcijā-diskusijā „Komunikācijas nozīme personības attīstībā”, kas 

notika BA ”Turība”. Pirmajā daļā savus padomus reklāmas veidošanā  sniedza viens no veiksmīgākajiem reklāmas jomas 

uzņēmējiem Ēriks Stendzenieks. Skolēni atzina, ka viņa darbi runā paši par sevi un bija vērtīgi ieklausīties pieredzējušā 

reklāmas speciālista pieredzē, savukārt pēcpusdienā jaunieši ar lielu interesi piedalījās diskusijā ar  koncertaģentūras FBI 

sabiedrisko attiecību koordinatoru Kristapu Kārkliņu. Pēc šīs tikšanās daži mūsu jaunieši, kuri vēlas savu tālāko izglītību 

saistīt ar mūzikas producēšanu,  bija pamanījušies sarunāt vietu Ēnu dienai un pavērot lielu koncertu tapšanu koncertaģentūrā. 

5.decembrī 36 jaunieši devās uz Rīgas tehnisko koledžu, lai klausītos un darbotos līdzi pēdējā 2012.gada nodarbībā-tikās ar 

Latvijas intelektuālās Attīstības fonda vadītāju Viesturu Dūli jeb Zuarguss un vienu no latviskās hiphopa kultūras 

pamatlicējiem, producentu un reperi  Gustavo jeb  Arstarulsmirus, kas skolēniem lika apzināties, cik svarīgi ir prast ikdienā 

iziet ārpus savas komforta zonas. Nākamais Panākumu universitātes pasākums „Līderi-biznesa ledlauži”  notiks BA Turība, kad 

tiksimies ar restorāna „Vincents” šefpavāru Mārtiņu Rītiņu, picēriju tīkla Čilli Pica personāla mācību koordinatoru, kalnā kāpēju 

Aleksi Daumi un ontopsiholoģi Ņinu Lindi. 

Panākumu universitāte (PU), pateicoties jauniešu aktivitātei no visas Latvijas, sagatavojusi jauninājumu-turpmāk PU aktivitāšu 

plānu,  fotogalerijas un visu nodarbību videoierakstus varēsim atrast http://www.panakumuuniversitate.lv/ . 

 

Sveicam Klases un Skolas dvēseles 2012 

Klase Dvēseles Klase Dvēseles 

2.a Evelīna Anita Dūdiņa 7.c Sindija Šmite 

2.b Darja Riženko, Anastasija Kudrjavceva 8.a Alīna Žezlova 

3.a Jūlija Mihailova 8.b Evita Kristiāna Pušpure 

3.b Maksims Aleksejevs, Roberts Miķelsons 9.a Santa Sproģe 

3.c Katrīna Bartkeviča, Anete Luīze Locika 9.c Toms Gailis 

4.a Kristiāns Skobļonoks 10.a Veronika Janovska, Anželika Sadova 

4.b Elizabete Fedčenko 10.b Artūrs Lībietis-Lībaitis, Līva Janauska 

4.c Viktorija Anna Mazure 11.a Roberts Suvorovs, Liliāna Kanošķe 

5.a Betija Griķe 11.b Dāvis Vuškāns 

5.b Signe Valentīna Jejsa 12.a Aivars Sazanovičs 

5.c Lote Loreta Lūse, Elza Valdmane 12.b Katrīna Barkovska 

6.a Vladislavs Jerins 2.d Sindija Asuma 

6.b Kārlis Eiduks 3.e Anna Bušmanova 

6.c Alise Melne 4.d Roberts Ciunels 

7.b Artūrs Pumpurs, Sabīne Vonoga 4.e Iļja Stepanovs 

 

Skolotājs – Skolas dvēseles, ko izvirzījuši 6. – 9. klašu skolēni – Jānis Tkačuks, Brigita Zute 

Skolotājs – Skolas dvēsele vidusskolēnu grupā – Lelda Balode 

Skolotājs – Skolotāju kolektīva dvēseles – Līga Gulbe, Brigita Ūdre 

 

Teātra projekts 
Ina Velberga, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Jau vairākus gadus es kopā ar kādu no aktīvākajiem un kultūras dzīvē ieinteresētākajiem vidusskolēniem organizēju projektu 

mūsu skolas skolēniem par teātri. Šogad projekta nosaukums bija „Teātris – sabiedrību integrējošs mākslas veids”, un tajā 

piedalījās arī OMT koledžas audzēkņi un Olaines 2. vidusskolas skolēni. Apmeklējām trīs izrādes – „Pūt, vējiņi!”, „Skroderdienas 

Silmačos” un „Labās asinis”. Pēdējā izrāde „Revidents” – vēl priekšā. 10. decembrī kopā ar Brigitu Medni – šobrīd jau Latvijas 

Kultūras akadēmijas studenti un šī projekta pieteicēju – uzaicinājām uz tikšanos teātra kritiķi un LKA profesori Valdu Čakari. 

Viņa parādīja to, cik daudzpusīgi un dziļi ir iespējams noskatīties izrādes, par kurām mēs parasti sakām vien „patika / nepatika”. 

Paldies par atbalstu, organizējot šo tikšanos, Rutai Ličāginai un Aijai Jankavai. 

Priecājos, ka mūsu skolā ir tik daudz teātri mīlošu jauniešu, kuri atrod laiku, lai skatītos izrādes. 

Sirsnīgi sveicieni 12.a klases skolēniem, kuru pašiniciatīva, pērkot internetā biļetes un organizējot braucienus uz teātri, priecē 

visvairāk! Līdzīgas izjūtas sāk rosīties arī 11.a klases skolēnos – ar viņiem bijām aizbraukuši uz Valmieru skatīties „Atlantīdu”. 

Sveiciens arī 10.b klasei, kuri, kad aicinu pieteikties uz teātra apmeklējumu, atsaucas gandrīz visi. Un – protams – lai sumināti visi 

kolēģi, kuri nesmādē šo brīnišķīgo mākslu un ir interesanti sarunu biedri. 

http://www.panakumuuniversitate.lv/
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 Pasākumi 

Ziemassvētku pasākums sākumskolā„Ziemassvētku pasaka” 
Sandra Teile un Vineta Kušķe, sākumskolas skolotājas  
20.decembrī sākumskolēni sanāca kopā, lai palīdzētu radīt Ziemassvētku pasaku.  

Visu gadu sākumskolēni bija mācījušies dejot, dziedāt, spēlēt teātri, kā arī bija izrotājuši klases, Ziemassvētku vecīti 

gaidot.  

Ziemassvētku vecītis diemžēl ierasties nevarēja, tādēļ savā vietā atsūtīja rūķus ar dāvanām, par kurām sākumskolēni 

ļoti priecājās.  Pasākuma laikā tika godināti aktīvākie skolēni klases dzīvē, ārpusskolas dzīvē, kā arī skolēni, kuri ir 

aktīvi un ieinteresēti  mācību darbā ikdienā.  

Paldies visiem mazajiem un lielajiem dejotājiem, dziedātājiem un aktieriem par uzburto Ziemassvētku pasaku, kā arī 

lielajiem palīgiem Aijai Freimanei, Līgai Kārkliņai un Tonijai Jumtiņai, 12.klasēm, klašu audzinātājiem, dīdžejiem 

par jauko Ziemassvētku ieskandināšanu! 
 

Mācību ekskursija uz Baldones observatoriju 
Skaidra Medne un Silvija Silāre, sākumskolas skolotājas 
28. novembrī 2.b un 3.b klase devās mācību ekskursijā uz LU astrofizikas institūta astrofizikas observatoriju Baldonē. 

Ierodoties Baldonē, mēs ieraudzījām unikālu liela redzeslauka teleskopu, kurš ir lielākais Baltijā. Ar lielu interesi 

klausījāmies stāstījumā par šo neparasto 8 m ierīci, kas pēta debess ķermeņus. Lielu sajūsmu izraisīja arī pēkšņa 14m 

paviljona kupola kustība. Protams, ekskursijas pārsteigums – planetārijs, kur skatījāmies planētu riņķojumu, neparastās 

un neskaitāmās zvaigznes, mēnesi un daudzus citus debess ķermeņus. Projām devāmies iespaidu bagāti. Ceļu 

turpinājām uz Baldones sēravotu, kur pārrunājām sērūdens dziednieciskās īpašības, sasmaržojām to, un drosmīgākie arī 

pagaršoja šo neparasto ūdeni. 

Apmierināti, ar iespaidiem bagāti un laimīgi atgriezāmies Olainē, ar domu ieteikt arī visiem Jums izbaudīt neparastos 

Visuma skatus tepat uz zemes – Baldonē! Lai izdodas!     

Plānotie pasākumi pēc ziemas brīvlaika: 

Janvārī: 

 Izcilnieku pasākums „Kafija ar direktoru” 5.-12.kl. 

 Zinību nedēļa sākumskolēniem 

 Mākslas nedēļa 

 Gada klase 

 Konkurss „Vai tu proti rakstīt un runāt latviski?” 9–12.kl.  

 3. – 6.klašu tautas deju kolektīva sadancošanās pasākums  

 Salaspilī 

 Lekcijas 7. - 8.kl. par komunikāciju internetā  
 

Martā: 

 Tautas deju skate Salaspilī  

 Matemātikas nedēļa 

 Teātra sporta pasākums  

 Leļļu teātra izrāde „Lāčradzis” pirmskolai un  

sākumskolēniem 

 Vēstures pasākums  

 Lielā diena kopā ar folkloras kopu „Tarkšķi”  

 Tikšanās ar pēdējo gadu absolventiem  

 Ekskursija „Olaine – ķīmiķu pilsēta” 10.kl.  

 „Superklase” 1.-2.klasēm 

 Pogu vakars  
 

Februārī: 

 Interešu izglītības pulciņu atpūtas vakars  

 Meteņi 1.-4.kl. skolēniem  

 Valentīna dienas pasts  

 Valentīna diena un filmu vakars  

  Valentīna dienas diskotēka  

 Makulatūras vākšanas akcija  

 Bateriju vākšanas akcija 

 Vokālo ansambļu skate 

 Pēcpusdiena „Domā citādāk – eksaktāk!” 8.kl.  

 Žetonu vakars  

 Mācību ekskursijas uz Olaines muzeju 1.-4.kl. 

 Mācību ekskursijas uz fotonikas centru 

vidusskolēniem 
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Pasākumi   
 

„Sākumskolas SUPERKLASE” decembrī 3.-4.klasēm 
Sandra Teile un Vineta Kušķe, sākumskolas skolotājas 
6.decembrī sākumskolu satricināja ļoti gaidītais gada notikums - cīņa par ceļojošā kausa „Sākumskolas Superklase” 

iegūšanu starp 3.un 4.klasēm. Pasākuma laikā skolēni prezentēja savas zināšanas un prasmes dažādās dzīves jomās: 

risināja garu matemātisku ķēdīti, meklēja faktu kļūdas, sportiskajās aktivitātēs rādīja savu veiklību, komandas 

saliedētību, azartu, iejutās detektīvu lomā un atpazina oriģinālgleznu no viltojuma. Par pasākuma „naglu” kļuva 

pamatskolas skolotāju sagatavotie āķīgie video jautājumi superkomandām. Līdzjutēji priecēja un savējos atbalstīja 

gan ar uzmundrinošiem saucieniem, gan brīnišķīgajiem plakātiem. 

Kompetentā superžūrija (skolotāji A.Jankava, I.Šabovics, E.Kalnbērza, B.Ūdre, L.Gulbe) cītīgi saskaitīja visus cīņā 

iegūtos punktus un lēma, ka „Sākumskolas Superklases” titula ieguvēji ir 3.c klase! Pārējās klases savā starpā 

sadalīja titulus: „Draudzīgākā klase” – 4.b, „Radošākā klase” – 4.a, „Enerģiskākā klase” – 4.c, „Apķērīgākā klase” – 

3.b, „Prātīgākā klase” – 3.a. 

Paldies visiem klašu audzinātājiem, līdzjutējiem un superžūrijai par atbalstu pasākuma tapšanā, īpašs paldies sporta 

skolotājam A.Latakam par sagatavoto un novadīto sporta konkursu! 
 

Ziemassvētki „Jampadracī” 
Skaidra Medne un Silvija Silāre, sākumskolas skolotājas 
18. decembrī 2.b un 3.b klases devās pretī Ziemassvētkiem „Leiputrijas” zemē, kur iespējams viss! Tur mēs kopā ar 

rūķiem rotājām  eglīti meža iemītniekiem, gājām rotaļās ar Meža veci, kurš atnācis ar kārumu maisu, un dzērām 

īpašo Leiputrijas meža rūķa mātes vārīto zāļu tēju! Svaigu gaisu saelpojušies un dabu baudījuši, laimīgi atgriezāmies 

mājās, lai vēl ilgi kavētos Ziemassvētku noskaņās tur – „Leiputrijas ” brīnumu zemē. 

Gaišus, siltus un saticīgus, brīnumiem bagātus Ziemassvētkus visiem! 

Vizuālās mākslas konkursi 
Silvija Silāre, grāmatu ilustratoru pulciņa vadītāja 
Grāmatas ilustrēšanas pulciņa dalībnieki aktīvi zīmē un piedalās konkursos. Savus zīmējumus iesniedzām Olaines 

Mākslas skolas rīkotajam konkursam Olaines kalendāra izveidei „Novada atskaņas”. Apbalvojumus saņems: Enija 

Rubene-Žeļeznova 3.b, Sofija Andersone 3.b, Dagmāra Lasmane 4.b, Andrejs Titovs 3.a, Daniels Ģerģis 3.a. 

XII Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras” piedalās Henrijs Zujs 1.c, 

Deizija Ieviņa 3.a, Sofija Andersone 3.b, Signe Mediņa 3.b, Enija Rubene-Žeļeznova 3.b, Sanija Rušiņa 4.a, 

Samanta Reinika 4.a. 

Paldies par dalībnieku centību un radošu domu jauniem konkursiem! 

Sveiciens no pirmsskolas! 
Vineta Romanova un Ieva Ozoliņa, pirmskolas skolotājas 
Pirmais mācību pusgads ir aizsteidzies nemanot. Sagatavošanas grupas bērni ir  mācījušies un apguvuši dažādas 

prasmes un iemaņas. Lai dažādotu mācību procesu, esam devušies mācību ekskursijās uz Ozolnieku Minizoodārzu 

un briežu dārzu Vecumniekos, apmeklējuši māla trauku un izstrādājumu ražotni "Latvijas Keramika" Jelgavā.  

Lai mums visiem sniegoti un mīļi Ziemassvētki!  

Sports 
Māris Auzāns, sporta darba organizators 
13. un 15. novembris – Olaines izglītības iestāžu sacensības volejbolā, meitenes izcīna 1. vietu, zēni 2. vietu. 

27. novembris – Olaines, Salaspils un Ķekavas novadu sacensības basketbolā. 8.-9. klašu zēni izcīna 4. vietu, 

meitenes 2. vietu un 4.-5. klašu zēni izcīna 3. vietu.  

4. un 10. decembris – Olaines izglītības iestāžu sacensības florbolā, meitenes izcīna 1. vietu, zēni 3. vietu. 

11. decembris – Olaines, Salaspils un Ķekavas novadu sacensības spēlē „Tautas bumba” zēni izcīna 2. vietu, 

meitenes 5.-8.vietu. 
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Olaines sākumskola 
Velda Veinberga, Olaines sākumskolas direktora vietniece 
Ekopulciņa aktivitātes 
Turpinām aktīvi strādāt pie Ekoskolas tēmas „Transports”. Plānojam II semestrī rīkot izstādi „Transportlīdzekļu veidi”, pētīt 

satiksmes intensitāti skolas tuvumā, runāt par transportlīdzekļu veidu ietekmi un ceļu satiksmes drošību.  

Ekopulciņa dalībnieces Anžela Lebedeva, Alīna Brinkeviča un Jevgēņija Žarkova piedalās Zaļās jostas radošajā konkursā 

„Makulatūras jaunā dzīve”. Konkursam meitenes pagatavoja kleitu no veciem žurnāliem. 

 

Citi pasākumi 
No 03.12.-13.12. skolā norisinājās radošo darbu konkurss „Mans Ziemassvētku eglītes rotājums”. 

19.12. skolas Ziemassvētku rotaļprogramma kopā ar trīs rūķiem: atraktīvo Rūķi Knīpuci, radošo Jautrīti Zīmuļu Rūķi, amizanto 

Balonu Rūķi. 

21.12. semestra noslēguma pasākums „Skan Ziemassvētku zvani”, audzināšanas stundas, klašu eglītes. 

 

Janvārī plānojam stiprināt veselību skolas Ziemas sporta spēlēs un novada sporta aktivitātēs. 

Gatavosimies starpnovadu olimpiādēm latviešu valodā un matemātikā, skatuves runas konkursam. 

 

 

Sagatavoja Inga Laipniece 
7.klašu ekskursija uz Ziemassvētku kauju muzeju 
Novembrī pirms Latvijas dzimšanas dienas mēs, 7.a un b klašu skolēni un audzinātājas, projekta „Kas ir latviešu strēlnieks?” 

ietvaros devāmies ekskursijā uz Ziemassvētku kauju muzeju, lai gūtu priekšstatu par kaujām, kas tur notika, par apstākļiem, 

kādos cīnījās latviešu strēlnieki, par to, kas tad īsti bija latviešu strēlnieki. 

Lūk, ko raksta 7.b klases skolēns Artūrs Pumpurs: 

„Izkāpjot no autobusa muzeja teritorijā, manas pirmās domas nebija iepriecinošas un cerīgas, jo tur bija tikai pāris būvju meža 

vidū, turklāt lija lietus, bija drēgns un auksts. Nospriedu, ka būs garlaicīgi. Es maldījos – bija interesanti, jo es daudz uzzināju, 

arī pats piedzīvoju.  

Mūs sagaidīja gids latviešu strēlnieka apģērbā, kas mūs sadalīja komandās. Ekskursijas ietvaros veicām daudz uzdevumu gan 

telpās, gan ārpus tām. Apskatījām muzeja eksponātus, izspēlējām viktorīnu, redzējām Tīreļpurva maketu, ko pagatavojis kāds 

vīrs četru mēnešu laikā. Tas bija iespaidīgi! Vēlāk sākās fiziskas sacensības starp klasēm: stafetes ar šķēršļiem caur 

dzeloņdrātīm, ar gāzmaskām un koka šauteni, kas svara ziņā bija līdzīga īstai. Apskatījām blindāžu, vēlāk uz novērošanas 

uzbēruma gids izšāva ar revolveri. Daži to piedzīvoja pirmo reizi – dzirdēt šāviena troksni! 

Šī ekskursija lika man daudz ko pārdomāt – to, kas notika toreiz Tīreļpurvā, nav iespējams salīdzināt ar mūsdienām. Mūsdienu 

ļaudis nevarētu dzīvot šādos apstākļos: bads, aukstums, slimības, ienaidnieks visapkārt… Šo visu sajutu, atrodoties tur, 

Tīreļpurvā, aukstā lietū gluži kā viņi, strēlnieki.  

Protams, gribējās apskatīt un piedzīvot vēl ko, bet arī ar to, ko redzējām, esmu apmierināts. Bija interesanti. Ceru, ka 9.klasē 

šādu ekskursiju atkārtosim, jo tad mēs būsim lielāki un informāciju uztversim nopietnāk. Labi, ka skolotāja uzdeva šo projektu, 

jo, gan meklējot un atlasot informāciju referātam, gan ekskursijas iespaidā, sapratu, ko latviešu strēlnieki devuši mums, Latvijas 

valstij un tautai.  

Es esmu Latvijas patriots un arvien vairāk iemīlu Latviju. Šī ir mūsu dzimtene, senču zeme, īstā laimes vieta, kur tu esi starp 

savējiem, kur tu vienmēr esi gaidīts. Patriots – šis vārds ir daudzreiz dzirdēts. Manuprāt, patriots ir tas, kurš ar sirdi un dvēseli 

mīl savu dzimteni par spīti visam, kas notiek valstī. Lai atrastu īstenu patriotu, nav tālu jāmeklē. Tas ir katrā pašā – katrs mīl 

Latviju, kaut arī ikdienā to uzsvērti neizrāda. Mana Latvija ir mana dzimtene, mani vecāki, draugi, viss, kas ir dārgs. Kaut mums 

nav augstu kalnu un plašu okeānu, Latvija ir skaista vieta, kuru silda cilvēku sirds siltums. Es mīlu Latviju, man ģimenē tā 

mācīts, tā mācīšu tālāk.” 

 

Ziņas no bibliotēkas 

Aija Jankava, bibliotekāre 
Sveicināti, visi lasītkārie, gadu mijā! Ziemīgs paldies čaklajiem grāmatu dāvinātājiem – skolotājai Rudītei Babrai un 10.klases 

skolēnam Danielam. Skolas bibliotēka labprāt pieņem grāmatu dāvinājumus no skolēniem, vecākiem un pilsētas iedzīvotājiem!  

Atgādinājumus un  paziņojumus skolas bibliotekāri arī turpmāk jums rakstīs „E-klases” dienasgrāmatu piezīmju zonā. Lasiet 

grāmatas, kad ārā sals tik dikti dur! 

 



6.lpp.     ĪSZIŅAS         05.11.2012.-21.12.2012.

     2.LPP  

Pasākumi 
 

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

Pasākumi 
5.11. – 21.12.2012. 
5.11. 4. - 5.klašu skolēni tiekas ar jaunsargu instruktoriem, lai uzzinātu sīkāk par jaunsargu kustību un iespēju pašiem darboties tajā. 

Interese ir liela, un tiek pieņemts lēmums arī mūsu skolā dibināt jaunsargu pulciņu 4.-5.klašu skolēniem. Nodarbības 

notiek skolā pirmdienu vakaros. Pašlaik nodarbības apmeklē 33 skolēni. 

8.11.  Policijas darbinieku lekcija par viktimoloģiju un mobingu 7.c klasei. 

8.11.  Baltijas Starptautiskās akadēmijas pārstāvju tikšanās ar vidusskolēniem, lai iepazīstinātu sīkāk par studiju iespējām. 

9.11.  Desmito klašu iesvētīšana vidusskolā. Tagad 10. klašu skolēni ir pilntiesīgi vidusskolēni, jo ir izturējuši 11. klašu 

organizētās iesvētības. Desmitie visas dienas laikā tiek izjokoti, pārbaudīta viņu veiklība, izturība, intelektuālā noturība. 

Diena beidzas ar zvēresta nolasīšanu un sertifikātu par vidusskolēna statusa iegūšanu izsniegšanu. 

 Paldies 11.klasēm un klašu audzinātājām Brigitai Eltermanei un Leldai Balodei par interesanto pasākumu! 

9.11.  Mārtiņdienas rotaļu pēcpusdiena pagarinātās grupas bērniem. Paldies skolotājai Silvijai Silārei, kas prot skolēnus 

ieinteresēt latviešu tautas tradīciju izzināšanā! 

12.11.  Minikonference "Strēlnieki un viņu laiks" 9. - 12.klašu skolēniem. Konferencē 12. klašu jaunieši stāsta par veiktajiem 

projektiem saistībā ar pirmajiem latviešu strēlnieku formējumiem Latvijas teritorijā I Pasaules kara laikā. Konference ir 

veltīta 11. novembra Lācplēša dienai. 

 Paldies vēstures skolotājam Edgaram Plētienam par iniciatīvu un ieguldīto darbu! 

13.11. "Rimi" veselīgās ēšanas kustības  "Aikāgaršo" pavārkurss 9.c klasei. Šefpavārs Normunds Baranovskis stāsta par veselīgu 

ēšanu un kopā ar skolēniem gatavo Cēzara salātus.  

14.11.  Mācību ekskursija uz Tīreļpurvu 7.klasēm. 

15.11.  Siguldā notiek 7.-9.klašu skolēnu erudīcijas konkurss „Mana Latvija”. Mūsu skolu pārstāv Ernests Auziņš, Inita 

Veļikodnaja un Beatrise Konošonoka. Lai arī šoreiz godalgotu vietu neiegūstam, tomēr pieredzi gan. Paldies konkursa 

dalībniekiem! 

16.11.  Šajā dienā skolā notiek Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītie pasākumi, Klases dvēseļu un Skolas dvēseļu 

apbalvošana un, protams, svētku klases stundas. Sākumskola piedalās svētku koncertos "Mana dziesma Latvijai", kur katra 

klase ir sagatavojusi savu dziesmu. Paldies idejas autorei Baibai Muižniecei! 5. – 12.klašu skolēni skatās koncertu 

„Tēvzemi apņēmis skanējums balts”. Paldies visiem māksliniekiem – gan ansamblim „Unda”, gan tautas deju kolektīvam, 

gan daiļrunātājiem. Pēcpusdienā ar savu sagatavoto dzejas kompozīciju dodamies uz piemiņas brīdi pie Olaines piemiņas 

akmens represētajiem. 

16.11.  Oktobrī kokapstrādes pulciņš ir gatavojis darbus konkursam „Dāvini savai Latvijai!”, kurā skolēniem bija jāizgatavo koka 

plāksnītes ar vēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. Pieci labākie darbi, kuru autori ir Andrejs Čelinovs, Ēriks Zommers, 

Markuss Baratinskis, Matīss Pumpurs un Ģirts Grīnbergs, tika aizsūtīti uz Rīgu. Svētku koncertā šie skolēni saņem 

pateicības. Paldies kokapstrādes pulciņa vadītājam Aivim Ernstsonam! 

22.11.  Dabaszinību pēcpusdiena 5.klasēm "Izzini pasauli!". Paldies skolotājai Brigitai Zutei un visiem dalībniekiem!  

26.11. Leļļu teātra izrāde "Pūces piens" pirmskolai un sākumskolēniem. 

 4.12.  Seminārs vidusskolēniem par brīvprātīgo darbu un aktivitātēm. Semināru vada mūsu absolvente Brigita Medne. 

6.12.  Ikgadējais un vienmēr ar nepacietību gaidītais pasākums „Superklase 3.-4.klasēm”. Paldies pasākuma autorēm un 

vadītājām Vinetai Kušķei un Sandrai Teilei! 

10.12.  Sākumskolēnus un pirmsskolas grupu ar jauku koncertu „Muzikālais Ziemassvētku ceļojums” priecē Ziemeļlatvijas 

kameransamblis „LIVONIA” . 

10.12.  Teātra projekta noslēgums vidusskolēniem ar teātra zinātnieces Valdas Čakares piedalīšanos. Projekta vadītāja Ina 

Velberga. 

10.12. – 15.12. Labdarības nedēļa „Atver sirdi!” 

13.12.  Desmitajās klasēs viesojas SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” Metroloģijas biroja vadītājs Juris 

Maurāns ar lekciju par mērīšanas sistēmas izveidošanos un mērvienībām. 

17. - 19.12. Skolā darbojas Ziemassvētku pasts, ar kura palīdzību iespējams apsveikt jebkuru skolasbiedru vai kolēģi. 

18.12.  Ziemassvētku pasākums pirmskolēniem. 

19.12. Lai iedrošinātu sabiedrību uzsākt uzņēmējdarbību, skaidrotu inovāciju lomu, uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas, kā arī 

informētu par pieejamajiem atbalsta instrumentiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Biznesa 

augstskolu Turība organizē bezmaksas seminārus par inovācijas rosināšanu un tuvināšanu tirgum. 19.12.2012. pie Olaines 

1.vidusskolas 12.klašu audzēkņiem viesojās projekta koordinatore Jolanta Brilte ar "Informatīvo semināru inovācijas 

rosināšanai un tuvināšanai tirgum’’.  

19.12.  Skolēnu parlaments organizē Ziemassvētku ballīti 5.-8. klašu skolēniem.  

20.12.  Ziemassvētku pasākumi 1. – 4.klašu skolēniem un izcilnieku cildināšana „Mēs lepojamies”. Paldies visiem pasākuma 

dalībniekiem un organizatoriem!  

21.12.  Liecību saņemšana. Ziemassvētku koncerti 5. – 8.klašu skolēniem. Piedalās 5. – 6.kl. un vidusskolas deju kolektīvs un 

vokālais ansamblis „Unda”. 9. – 12.klašu skolēnu uzvedums „Sniega karaliene”. Ikgadējā Ziemassvētku ballē spēlē grupa 

„Melansé”.   

 


