
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         03.11. – 19.12.2014. 

 

Labdarības nedēļa „Atver sirdi!” 

Jau trešo gadu mūsu skola organizēja labdarības nedēļu „Atver sirdi!”, kuras mērķis ir palīdzēt Olaines 

novada bērniem ar veselības traucējumiem. Šogad palīdzību sniedzām māsiņām Nikolai (6 gadi) un 

Vanesai (8 mēn.) Komisarovām, kurām ir neprecizēta ģenētiska saslimšana. Šajā nedēļā notika jau 

tradicionālie labdarības tirdziņi – gan gardumu, kas tika izcepti mājās,  gan arī Ziemassvētku dāvaniņu, kas 

tika pašu darinātas. Visu nedēļu varējām arī ziedot naudiņu, iemetot to labdarības kastē, zīmēt zīmējumus 

un rakstīt vēlējumus mazajām māsiņām. Vissvarīgākā diena bija sestdiena, 13.decembris, kad visi tika 

aicināti uz labdarības koncertu, kurā uzstājās gan skolas kolektīvi un mākslinieki, gan Olaines kultūras 

nama vokālais ansamblis „Undīne” un mūsu absolvents Krists Indrišonoks. Uz koncertu aicinājām arī mūsu 

draugus – bērnus, kam esam palīdzējuši iepriekšējos gados. Pirms koncerta visi varēja iepirkties labdarības 

tirdziņā, kur šogad bija ļoti daudzveidīgs piedāvājums – Ziemassvētku atklātnes, zēnu mājturības stundās 

tapušie kokapstrādes darbi, dažādi adījumi, rotaslietas. Arī šogad pēc koncerta notika labdarības izsole, 

kuru vadīja mūsu ikgadējie atraktīvie  vadītāji, nu jau absolventi – Krists un Aleksandrs.  

 

Milzīgs gandarījums par labdarības nedēļā iegūto naudas summu– 2591,90€!!! 

 
Visa saziedotā naudiņa tiek ieskaitīta kontā ziedot.lv, lai sniegtu meitenēm nepieciešamos medicīniskos 

pakalpojumus. Sakām paldies visai Olaines novada sabiedrībai par atsaucību!  
   

 

 

 

 

 

 

 

Klase Dvēseles Klase Dvēseles 

2.b Elīna Vilkena, Elīza Afanasjeva 8.b Anna Graudiņa 

3.a Evelīna Lismane 8.c Alise Melne 

3.b Elīna Mirmanova 9.a Annija Skudra 

3.c Estere Sevastjanova, Lauma Vuškāne 9.b Sabīne Vonoga, Artūrs Pumpurs 

4.a Evelīna Anita Dūdiņa 9.c Sindija Šmite 

4.b Nikola Gurjanova 10. Evita Kristiāna Pušpure 

4.c Jana Romaņeca 11.a Dajana Nazarova 

5.a Darja Grigorjeva, Jūlija Mihailova 11.b Beatrise Konošonoka 

5.b Sofija Andersone 12.a Valdis Konošonoks 

5.c Anete Luīze Locika 12.b Līva Janauska, Teiksma Jankava 

6.a Samanta Reinika 3.d Kristiāna Kristija Bergmane 

6.b Elizabete Fedčenko 3.e Margarita Bardova 

6.c Klāvs Balodis 4.d Sindija Asuma 

7.a Elizabete Matisone, Sintija Rodze 4.e Aleksejs Kovaļevskis 

 

 

 

AKTUĀLA INFORMĀCIJA  
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Sveicam „Klases un Skolas Dvēseles 2014”! 

Skolotājs – Skolas  dvēsele (6.-9.kl.) – Brigita Zute, Jānis Tkačuks 

Skolotājs – Skolas dvēsele (v-sk.) – Ina Domina 

Skolotājs – Skolotāju kolektīva dvēsele –  Silvija Garoza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.lpp.     ĪSZIŅAS               03.11.2014. – 19.12.2014. 

      
Notikumi 

I.semestris Olaines sākumskolā 
Velda Veinberga, direktora vietniece 
Pirmais pusgads Olaines sākumskolā aizritējis kā ļoti darbīgs un notikumiem bagāts periods: 

o Esam piedalījušies Latvijas mēroga un novada projektos.  

Visiem ļoti patika Eko Modes Šovs Ekoskolu globālās rīcības dienas ietvaros un kopīgais Eko projekts sadarbībā ar Olaines 

novada pagasta pārvaldi, PII “Magonīti” un Jaunolaines kultūras namu. Šī projekta ietvaros skolas priekšā ir izveidots Saules 

kalendārs no laukakmeņiem un tapa divas skulptūriņas. 

o Kopā atzīmējām Baltijas ceļa 25.gadadienu un Latvijas dzimšanas dienu, spēkojāmies sacensībās par godu Lāčplēša dienai. 

o Skolā notikušas vairākas izstādes un tematiskās pēcpusdienas, nosvinēti Mārtiņi. 

o 2.-4.klašu skolēni rudenī izglītojās Līgatnes dabas parka takās. 

o Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar Jaunolaines bibliotēku, kur šogad notika bibliotekārās stundas, iesaistījāmies 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas aktivitātēs – runājām par troļļiem un kopā lasījām grāmatu. Paldies visiem aktīvajiem, 

atraktīvajiem, atsaucīgajiem pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem!  

Sīkāk ar mūsu skolas aktivitātēm un pasākumiem var iepazīties www.o1vsk.lv – Olaines sākumskola. 

 

 

 

 

Ekoskola 
Brigita Zute, Ekoskolas koordinatore 
Ekoskolai šis mācību gada cēliens sākās spraigi. Aktīvi iesaistījāmies Latvijas un starptautiskajās Rīcību dienās, pievēršot 

skolēnus, skolas darbiniekus, bērnudārza audzēkņus, domes darbiniekus aktīvam un veselīgam dzīves veidam.  Nedēļas 

ietvaros katra klase izvirzīja izaicinājumu „Ko mēs darīsim, lai dzīvotu veselīgāk, „zaļāk”?” Apņemšanās ir visdažādākās – 

izveidot „zaļo stūrīti”, izaudzēt klasē jaunus augus, censties katru dienu vingrot, ēst veselīgi, vienu dienu nedēļā skolā iztikt 

bez mobilā telefona. 

Rīkojām konkursu „Izveido savu ekoloģisko adventes vainagu vai adventes kalendāru!”. Darbiņi ir ļoti jauki, un tos varam 

skatīt ik dienas, ienākot skolā. Paldies visiem darbiņu veidotājiem! 

Šogad skolas Ziemassvētku rotājumiem visi tika aicināti izmantot otrreizējos materiālus.  Priecājamies par mūsu skolas 

skolēnu un skolotāju bagāto izdomu. Tāpat aicinājām nenest uz skolu „dzīvo” eglīti, arī skolas vestibilos šogad iztiekam bez 

tradicionālajām svētku eglēm. 

Rit darbs pie „Erasmus +” projekta „It`s time to help!”, kuru organizē Čehijas ekoskola un kurā ir iesaistījušās pavisam sešas 

skolas no dažādām valstīm. Šis projekts  norisināsies divus gadus, tajā ir iesaistīti 8., 9. un 10. klašu ekopadomes locekļi, kā arī 

citi aktīvisti. 
 

 Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) sasniegumi 
B.Eltermane un E.Kalnbērza, Jauno uzņēmēju skolas skolotājas   
1.decembrī SMU dalībnieki biznesa izglītības biedrībā Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) 

iesniedza biznesa plānus un nokārtoja SMU reģistrācijas dokumentus. Vidusskolas posmā savu pirmo biznesa plānu izstrādāja 

SMU “ NOM” (Ņ.Feoktistovs, M.Romanoviča, O.R.Lūsis izgatavo audio austiņu turētājus-10.kl.) un “ IIKE” (I.Veļikodnaja, 

E.K.Pušpure, E.Balode izgatavo blociņiem un kladēm apdrukas-10.kl.), bet jau trešo gadu biznesa plānu rakstīja 12.a klases 

jaunietes V.Janovska un K.Baufale, kuras vada deju nodarbības savā uzņēmumā ”V&K Dance”.   

Arī pamatskolēni no 4.līdz 8.klasei drosmīgi ķērās pie biznesa plānu rakstīšanas un tagad skolā ir tiesīgi darboties šādi 

uzņēmumi -“LEMO”(E.Osītis, 5.a, M.Osīte, 8.c), “Smaidiņš” (K.Petrova, 4.b), ”Ilžuka rotas” (I.Zavadska, 6.b), “Pērļu grozs” 

(D.Vējkrīgers,4.b), “Danielas kartiņas”(D.Antena,6.b), „Ķepainītis”(E.Lāce,5.c), “Varavīksnes lietus” (A.Saveļjeva, 

A.Rušiņa,4.b),“Rakstiņi” (A.Kudrjavceva, M.Konošonoka,4.b), “Viktory” (S.Andrejeva, Andersone,5.b), ”Latex” (G.Vabalis, 

K.Pētersons, 6.b). “E&M” (M.Ņikitina, E.Jankava, 5.a), “Rokassprādze” (R.Lukaševics), „Mazie meistari” (A.Banga, 

R.Pavlovičs,4.c.), “Sapone at” (J.Mihailova, 5.a), “ADRO” (A.Ašmanis, 5.b), “A&Mmeistari” (A.Juma, M.Temirjovs,5.a). 

Skolēni-nākamie uzņēmēji izgatavo kalendārus, ziepes, grāmatzīmes, dekorus, rotaslietas, kartiņas, atslēgu piekariņus, 

rokassprādzes, sveces. Pēc trīs vietējiem tirdziņiem skolā daži SMU jau jutās tik spēcīgi, lai 6.decembrī startētu Vislatvijas 

Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgū Rīga Plaza tirdzniecības centrā un 14.decembrī - Ziemassvētku 

ieskandināšanas reģionālajā SMU gadatirgū Iecavā. Vislatvijas gadatirgū piedalījās “NOM” (darbojas 2 mēnešus) un 

“LEMO”(darbojas otro gadu), un rezultāti bija ļoti iepriecinoši-“LEMO” pamatskolas grupā 46 SMU konkurencē ieguva 
nomināciju ”Videi draudzīgs produkts”! Reģionālajā tirdziņā Iecavā, kur piedalījās vairāk kā 25 SMU no Bauskas, Iecavas, 

Jelgavas, Mārupes, Olaines 1. vidusskolu  pārstāvēja “ NOM” , “ IIKE”, “Mazie meistari”, “Rokassprādze” un “Rotu 

darbnīca”. Pirmo uzvaru - nomināciju ”Inovatīvs produkts” vidusskolēnu grupā ieguva SMU “NOM”, bet pamatskolu grupā 

nomināciju “Labākā dāvana” ieguva SMU “Mazie meistari”! APSVEICAM!  

1.semestrī ir notikuši četri tirdziņi skolā un divi ārpus Olaines.  

Pateicamies  SMU skolēnu vecākiem - par  atbalstu un līdzdarbošanos, skolotājiem – par sapratni un visiem klasesbiedriem - 

par aktīvu preču pirkšanu!  

 

http://www.o1vsk.lv/


Pasākumi un aktivitātes 
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"Sākumskolas Superklase" 
Sandra Teile un Vineta Kušķe, sākumskolas skolotājas 
Kas tur rībēja, kas tur dimdēja? 27.novembrī aktu zāli piedimdināja 3.un 4.klašu skolēni, kuri cīnījās par iespēju iegūt 

sākumskolas Superklases titulu un ceļojošo kausu. Cīņa bija spraiga: matemātikā jāsaliek no ģeometriskām figūrām raksts un 

jāveic atmiņas uzdevums „Atceries un nosauc skaitli”, latviešu valodā jāmin mīklas un jāveic uzdevumu mikslis „Kas, kur, 

kad?”, kapteiņiem – prāta uzdevums, sportā jāsaliek puzle un „jāpikojas”, sociālajās zinībās jāiziet labirints un konkursa 
noslēgumā jābūt pietiekami apķērīgiem, lai atbildētu uz āķīgajiem jautājumiem.  

Visu konkursa gaitu ļoti rūpīgi uzraudzīja žūrija: skolotāji Ingrīda Balode, Aija Jankava, Ruta Ličāgina un Aivis Lataks, kas 

cītīgi skaitīja arī iegūtos punktus. Šogad titulu "Sākumskolas Superklase" starp 3.un 4.klasēm ieguva 4.a klase. Apsveicam! 

Arī pārējām klasēm un klašu audzinātājām sakām lielu paldies par piedalīšanos! 

Veiksmi jums visiem arī turpmāk!  

Sports 
Māris Auzāns, sporta skolotājs 
 

Badmintons: 

Š.g. 25. novembrī Olaines 1. vidusskolas sporta zālē norisinājās badmintona sacensības meitenēm. Pirmo vietu izcīnīja mūsu 

skolas 10. klases skolniece Una Auzāne. Sacensības notika draudzīgā gaisotnē, meitenes labi pavadīja laiku un ar smaidu 

cīnījās par medaļām. Zaudētie punkti ļāva meitenēm izvērtēt savas pieļautās kļūdas. Galvenais ir piedalīties. 

Volejbols: 

Š.g. 11. novembrī jaunajā Olaines sporta centra zālē mūsu skolas meiteņu komanda izcīnīja 2. vietu volejbolā, toties zēnu 

komanda 13. novembrī izcīnīja 3. vietu. Sacensībās piedalījās mūsu skolas, Olaines 2. vidusskolas un OMTK skolēni. Ar 

iejušanos jaunajā zālē gan bija pagrūtāk -  zemās ventilācijas caurules dažus punktus atdeva pretinieku komandām. Spēles bija 

aizraujošas un emociju pārpilnas. Pat pāris zaudējumi mūsu skolēniem neliek atmest cerības uz labākiem rezultātiem, mums ir 

kur tiekties. 

Florbols: 

Trešdien, 4. decembrī, mūsu skolā skolēni dažādu vecumu grupās iemēģināja jaunos florbola bortus un vārtus. Sacensībās 

starp Olaines mācību iestādēm mūsu skolēni, 2002. g.dz. un jaunāki, izcīnīja 1. vietu, arī 2001. g.dz. - 1999. g.dz. mūsu skolas 

pārstāvji izcīnīja 1. vietu, toties vidusskolēnu grupa, 1998. g.dz. - 1996. g.dz., ieguva 3. vietu. Skaidri redzams, ka florbols 

mūsu skolā nav sveša lieta, cerēsim uz augstiem rezultātiem arī starpnovadu sacensībās, kas norisināsies mācību gada otrajā 

semestrī. 

Vieglatlētika: 

23. novembrī mūsu skolas vieglatlēti piedalījās Ventspils sporta skolas „Spars” atklātajās sacensībās vieglatlētikā „C” vecuma 

grupai. 3. vietu pildbumbas grūšanā izcīnīja Ēriks Sprinģis, ar labiem panākumiem startēja Anete Paula Smikarste - izcīnīja 9. 

vietu 60 m skrējienā, 56 dalībnieču konkurencē. 

28. novembrī uz startiem Kuldīgas novada sporta skolas atklātajās sacensībās devās skolas “B” grupas vieglatlēti. Kārlis 

Eiduks bija ātrākais un pirmais 60 metru barjerotajā distancē, “gludajā” 60 metru distancē Kārlim līdz uzvarai pietrūka vien 

0,01 sekundes. Vēl labus rezultātus uzrādīja Raitis Haralds Butlers - 300 metru skrējienā 11. vieta un 60. metru skrējienā 14. 

vieta. 

Pēc nedēļas 5. decembrī uz Kuldīgu devās “D” grupas vieglatlēti. 3. vietas izcīnīja Evita Jauntirane pildbumbas mešanā un 

4x100 metru stafetes kvartets – Evelīna Lismane, Marta Čunčule, Olga Lungina un Marta Migliniece. Arī garākās distancēs 

mūsu vieglatlēti konkurē ar labiem rezultātiem - Evelīna Lismane ieguva 7. vietu 200 m skrējienā un 19. vietu 60 m skrējienā, 

kā arī Ģirta Kaimiņa 20. vieta 200 metru un 13. vieta 60 m skrējienos. 

10. decembrī tikām uzaicināti piedalīties Jelgavas sporta skolas vieglatlētikas sacensībās “C” un “D” grupām. Šajās 

sacensībās kopumā tika izcīnītas 8 medaļas: Anete Paula Smikarste - 1. vietas 50 m un 390 m skrējienos, Raitis Haralds 

Butlers - 1. vieta 50 m un 2. vieta 520 m skrējienos, Ēriks Sprinģis un Ģirts Kaimiņš - 3. vietas 50 metru barjerotajās 

distancēs, Darja Grigorjeva  - 1. vieta tāllēkšanā, Niks Stikāns  - 2. vieta 390 m skrējienā. 

Nākošās sacensības norisināsies 21. decembrī Ventspilī. Uz starta izies mūsu skolas juniori un “A” grupas vieglatlēti. 

Basketbols: 

9. decembrī sākās Olaines, Ķekavas, Salaspils un Ikšķiles novadu sacensības basketbolā. Šajās sacensībās mūsu skola šogad 

piedalījās tikai ar 6.-7. klašu zēnu komandu. Rezultātā iegūta 4. vieta. 
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Pasākumi 
 

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

 

 

PASĀKUMI 03.11. – 19.12.2014. 
 

03.11. – 07.11. Ekoskolas globālās rīcības dienas. Īpašs paldies skolotājai Brigitai  Zutei un viņas komandai! 

04.11. Mācību ekskursija 8.c klasei uz Mangaļsalu. 

04.11. Akcija "Mazais pilsonis Latvijā 2014" 11.klasēs, kuras ietvaros skolēni tiekas ar mūsu absolventi, biedrības „Mākonis” pārstāvi 

Brigitu Medni, lai vairāk uzzinātu par NVO Latvijā. 

4.11.  JA-YE organizētais seminārs SMU dalībniekiem „Kā attīstīt biznesa ideju” LU EVF – piedalās SMU „IIKE” un „NOM”. 

05.11. Mācību ekskursija 11.a klasei uz Cēsīm: Zinoo centrs, vecpilsēta. 

05.11. Mācību ekskursija 6.b klasei uz Kara muzeju. 

05.11. Policijas lekcija "Mobings" 6.a klasei. 

06.11. Mācību ekskursija 10.klasei uz Lielvārdi - fizikas nodarbība pētniecības centrā, Pumpura muzejs. 

06.11. Visi 4.-9.klašu skolēni, kuri grib nodarboties ar lidmodelismu, apmeklē prezentācijas pasākumu Olaines sporta namā. 

07.11. Interesentiem iespēja apmeklēt biedrības „Mākonis” organizēto pasākumu „Cita skola”, kas notiek mūsu skolā. Projekta 

ietvaros notiek tikšanās ar modes mākslinieci Agnesi Kleinu un „Ghetto games” vadītāju Raimondu Elbakjanu.  

07. – 08.11. Mācību ekskursija 9.b klasei uz Daugavas muzeju, Salaspils Nacionālo botānisko dārzu, Ķeguma HES un Pumpura 

muzeju. 

07.11. 1.a klase piedalās integrācijas projektā " Mēs visi tik dažādi", lai sadraudzētos ar Olaines 2.vidusskolas pirmo klasi. 

10.11.  SMU Mārtiņdienas lokālais tirdziņš skolā.  

10.-14.11. Latvijas nedēļa. Notiek Skolēnu mācību uzņēmumu Mārtiņdienas tirdziņš, matemātikas skolotāji organizē viktorīnu 

5.klasēm „Latvija skaitļos”, parlaments organizē iespēju piedalīties spēlē „Es mīlu Latviju”. Lāčplēša dienā var noskatīties 

prezentāciju par šo piemiņas dienu un klausīties latviešu karavīru dziesmas. Sākumskolēniem vīru kopas „Vilki” koncerts un 

stāstījums par senajiem ieročiem. Paldies par šo iespēju skolotājai Silvijai Silārei! Nedēļas pēdējā darbadienā notiek svētku 

klases stundas, koncerti un Dvēseļu apbalvošana. 

12.11.  Panākumu Universitātes pasākums BA „Turība” – radošā darbnīca ”Intelekts un radošā domāšana” (lektori Pēteris Urtāns, 

Agnese Alksne) – piedalās 49 vidusskolēni 

19.11. 5.-7.klašu speciālās izglītības skolēniem mācību ekskursija uz izziņas un eksperimentu centru “Lielvārdi”. 

20.11. Skolotāju un vecāku individuālās konsultācijas. 

21.11. Parlamenta saliedēšanās pasākums. 

24. – 27.11. Mājturības un tehnoloģiju šūšanas tehnikas šenils darbu izstāde 9.klašu izpildījumā. 

25.11. Vidusskolēniem prezentācija angļu valodā par jūrniecības nozari un tās studiju iespējām Novikontas koledžā. 

26.11. Tautas deju kolektīvs "Dzērve" (5.-6.kl.) piedalās deju svētku seminārā Ķekavā. 

26.11. Vidusskolēnu tikšanās ar 2010. gada Literatūras gada balvas finālisti  tulkošanā Daci Meieri. Paldies skolotājai Inai Velbergai! 

27.11. "Sākumskolas Superklase" kausa izcīņa. 3. un 4. klašu skolēniem. Paldies Vinetai Kušķei un Sandrai Teilei! 

28.11. Policijas lekcija 2.a un  3.c klasei par elektrodrošību. 

28.11. Spāņu valodas projekta „Spāņu valodas apguves popularizēšana Olaines novada jauniešiem” noslēguma pasākums. 

01.12. Pirmklasnieki iesāk pirmo adventi ar skolas eglītes iedegšanas pasākumu. Lai arī skolas eglīte, kas iestādīta tikai pirms gada, ir   

tikpat maza kā pirmklasnieki, pasākums ir sirsnīgs – tiek skandēti dzejoļi, eglīte izrotāta ar pašu gatavotiem dekoriem un 

ansamblis „Cīrulīši” visus priecē ar skaistu dziesmiņu.  

02.12. TDK "Dzērve" (5.-6., 7.-9.kl.) dodas godam nopelnītā ekskursijā uz Tartu, AHHAA zinātnes centru. 

02.12. Policijas lekcija "Legālais dūms" 8.c klasei. 

05.12. TDK "Dzērve" ((5.-6., 7.-9.kl., 10.-12.kl.) draudzības koncerts Rīgas 84.vidusskolā. 

06.12. Mūsu skolas mācību uzņēmumi piedalās Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku gadatirgū modes un 

izklaides centrā „Rīga Plaza”. 

08.-12.12. Mājturības un tehnoloģiju darbu izstāde 6. – 8. klašu izpildījumā – ziemas adījumi. 

08.12.-13.12. Labdarības nedēļa „Atver sirdi!”. 

09.12. Jaunākās literatūras lasīšanas un vērtēšanas projekta ietvaros vidusskolēniem un visiem skolotājiem ir lieliska iespēja tikties un 

sarunāties ar dzejnieci, dramaturģi, sabiedrisko darbinieci Māru Zālīti.  

9.12.  Panākumu Universitātes pasākums BA „Turība” – radošā darbnīca „Veiksmes faktors karjeras izveidē” (lektori D. Valdnieks 

no LTV1, kouči V. Saulīte un D. Zaltans) – piedalās 48 vidusskolēni 

10.12. Starpnovadu pasākums "Mans tautas tērps" Ķekavas kultūras namā. Tautas tērpu parādē piedalījās 2.kl., 3. – 4.kl., 5. – 6.kl. un  

7. – 9.kl. tautas deju kolektīvu pārstāvji. 

12.12. Policijas lekcija par administratīvo atbildību 5.a klasei. 

14.12. Reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku tirdziņš Iecavā, kur piedalās arī mūsu SMU. 

15.,16. 12. SMU lokālais Ziemassvētku tirdziņš skolā. 

17.12. Ziemassvētku ballīte 5.-8.klasēm. Paldies parlamentam! 

17.12. Ziemassvētku pasākumi „Mēs lepojamies” pirmskolai un 1.-4.klasēm.  

18.12. Skolas darbinieku Ziemassvētku pasākums. 

19.12. Liecību saņemšana. 

19.12.  Ziemassvētku koncerti „Debesis tomēr ir” 5.-8.klasēm. 

19.12. Šogad 9.-12.klašu skolēni sagatavojuši svētku koncertu „Veltījums”. Pēc koncerta un liecību saņemšanas visiem iespēja 

izdejoties Ziemassvētku ballē, kur spēlē grupa „Vēja radītie”. 

 


