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Klase Dvēseles Klase Dvēseles 

2.a Edgars Ivanovs 7.b Linda Megija Švekle 

2.b Aleksandra Ņekrilova 7.c Viktorija Anna Mazure 

2.c Paulis Kļaviņš 8.a Laura Rozentāle 

3.a Evelīna Zaķe 9.b Anna Graudiņa 

3.b Elīna Vilkena 9.c Alise Melne 

4.a Evelīna Lismane 10. Artūrs Pumpurs, Annija Skudra 

4.b Elīna Mirmanova 11. Evita Kristiāna Pušpure 

4.c Estere Sevastjanova 12.a Anastasija Temirjova 

5.a Marta Djačenko 2.d Eduards Auzenbahs 

5.c Jana Romaņeca 2.f Diāna Šmande 

6.a Jūlija Mihailova  2.e Tatjana Lauva 

6.b Valters Ribickis  3.e,4.e Margarita Alksnīte 

6.c Katrīna Bartkeviča  4.d Kristiāna Kristija Bergmane 

7.a Una Vegnere   
 

 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Olaines 1. vidusskola – 2015.gada laureāte Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga 

konkursā pilsētu skolu grupā! 
2015.gada 12.novembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija 

skolu reitinga konkursā. Tajā tika apbalvotas tās Latvijas skolas, kuru absolventiem 2015.gadā bijuši vislabākie sasniegumi 

centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē un skolas 

kopvērtējumā četrās grupās - ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās 

skolas. 

Olaines 1. vidusskola kopvērtējumā „Skolu reitinga 2015” pilsētu skolu grupā kopvērtējumā ieguva 1. vietu un saņēma balvu-  pūci 

un 3. vietu par rezultātiem latviešu valodas un literatūras eksāmenā. Skolas vadība tika apbalvota ar Draudzīgā aicinājuma fonda 

diplomu par izcilu mācību darba organizāciju, un mūsu skolotāji saņēma  diplomu par teicamiem sasniegumiem latviešu valodas 

mācīšanā. Esam priecīgi un lepojamies, ka visi kopā esam savai skolai 50 gadu jubilejā sagādājuši skaistu dāvanu! Konkursa rezultāti 

pieejami mājas lapā http://www.konkurss.lv/. 

 

 

 

 

Olaines 1.vidusskolai – 50  
Novembris un decembris noritēja skolas jubilejas gaisotnē. Ceram, ka šo piederības sajūtu skolai nepazaudēsim arī pēc svētkiem. 

Dažādus interesantus pasākumus un aktivitātes saviem skolasbiedriem organizēja skolēnu parlaments. Piekto un sesto klašu 

skolēni varēja piedalīties oriģinālās fotoorientēšanās sacensībās pa skolu; tika piedāvāta iespēja pafantazēt,  kāda mūsu skola varētu 

izskatīties pēc 50 gadiem (izveidotie darbiņi joprojām apskatāmi pie kabinetu durvīm); tika organizēti svētku pasākumi visām klašu 

grupām, kur dāvaniņā katrs skolēns saņēma atstarotāju ar skolas logo. Vislaikietilpīgākais darbiņš, par kuru pašiem prieks, bija 

Olaines 1.vidusskolas dzimtas koka veidošana. Vispirms skolēniem kopā ar vecākiem bija jāaizpilda anketa, kurā tika apzināts, kuri 

vecāki un vecvecāki ir mūsu skolas absolventi, tad šī informācija tika mākslinieciski noformēta un pielīmēta pie varenā koka, kur var 

izlasīt visu mūsu skolēnu un skolotāju vārdus. Dzimtas koku  var aplūkot 2.stāva vestibilā. 26.11.notika zibakcija „Apskauj savu 

skolu!”, kuras laikā visi ar pašdarinātām sirsniņām gājām laukā un sastājāmies ap skolu, veltījām tai vislabākos novēlējumus un tad 

sirsniņas atstājām pie skolas eglītes. 

Pozitīvas emocijas un atkalsatikšanās prieku izjuta visi, kas 28.11. apmeklēja absolventu salidojumu. Bija burvīgs absolventu 

koncerts, dažādu skolas vēsturisku priekšmetu izsole, balle līdz rītam, fotoizstāde un vēl daudz kas cits.  

Savukārt 12.12 visi esošie un bijušie darbinieki, kā arī skolas draugi tika aicināti uz skolas jubilejas pasākumu „Gaismu svinēsim 

mēs!”, kas notika adventa noskaņā. Viesi varēja priecāties par skaisti saposto skolu, sirsnīgo koncertu un kavēties atmiņās. 

Paldies visiem organizatoriem un dalībniekiem!  

 

Sveicam „Klases un Skolas Dvēseles 2015”! 

Skolotājs – Skolas dvēsele (6.-9.kl.)  

Brigita Zute 

 

Skolotājs – Skolas dvēsele (vsk.) 

Ina Domina 

 

Skolotājs – Skolotāju kolektīva dvēsele  

Brigita Melnace 

 

http://www.konkurss.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.lpp.     ĪSZIŅAS               02.11.2015. – 18.12.2015. 

      

I.semestris Olaines sākumskolā 
Velda Veinberga, direktora vietniece 

Sporta pasākumi: 
Skolas saliedēšanas sporta pasākums 

Olimpiskā diena Olaines sporta namā 

Tautas bumbas sacensības Olaines sporta namā 

Literārās pēcpusdienas: 
J. Rainim 150 

Pēcpusdiena, veltīta A.Puškinam 

Dalība Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā sadarbībā ar Jaunolaines bibliotēku 

Nodarbības Jaunolaines bibliotēkā 

K. Baronam 180 

Mācību ekskursijas: 
Spieķīšu gatavošanas un papīrliešanas nodarbības Siguldā 

Ekskursijas Līgatnes dabas takās 

Nodarbība sveču darbnīcā 

Patriotu nedēļa: 
Lāčplēša diena un svecīšu nolikšana pie piemiņas akmens Jaunolainē 

Latvijas 97. gadadienas atzīmēšana, klašu dvēselīšu apbalvošana 

Olimpiādes: 
Dalība starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē 

18.decembrī Ziemassvētku labdarības tirdziņš 

Paldies visiem ieinteresētajiem, aktīvajiem, darbīgajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem! 

Lai ražīgs un darbīgs arī nākamais gads! 

 

 

 

 

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) sasniegumi valsts mēroga pasākumā 
Elita Kalnbērza, komerczinību skolotāja 
12. decembrī notika "Junior Achievement Latvija" (JA Latvija), sadarbībā ar “Swedbank” un modes un izklaides centru “Rīga Plaza”, 

rīkotais ikgadējais Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku gadatirgus, kopumā pulcējot labākos 76 vidusskolas  

un 51 pamatskolas SMU no visas Latvijas. Olaines 1. vidusskolu pamatskolu grupā pārstāvēja SMU “Dāvanu grozs”(Dāvis Vējkrīgers, 

Adams Juma) un Lemo” (Emīls Osītis, Maija Osīte), vidusskolu grupā “VIKEM” (Vairis Stramkalis, Krista Viola Vanaga). SMU 

“Dāvanu grozs” ieguva vienu no sešām nominācijām pamatskolu grupā -”Sociāli atbildīgs SMU”, bet SMU “VIKEM” saņēma BA 

„Turība” simpātiju balvu un šīs augstskolas rektora A.Baumaņa mudinājumu sazināties ar viņu par produkta attīstību un Riga Business 

School  ielūgumu piedalīties mārketinga bezmaksas seminārā START-UP darbnīcā 29.janvārī. Prieks par mūsu uzņēmīgajiem 

jauniešiem! 

        
 

Ekopadomes aktivitātes 
Brigita Zute, Ekoskolas koordinatore 
Parīzē no 2015. gada 29. novembra līdz 11. decembrim notika pēdējo gadu nozīmīgākais klimata politikas pasākums. Konferencē 

piedalījās vairāk nekā 20 000 pārstāvju no visas pasaules. 

Arī mūsu skolā novembra mēnesī  5.-9. klašu grupā īpaša uzmanība tika veltīta klimata pārmaiņām. Vizuālās mākslas stundās skolēni 

tika aicināti piedalīties zīmējumu konkursā „Kā izmainīt mūsu pasauli!” Skolēnu darbi ir interesanti, ar dziļu nozīmi un skaidru 

vēstījumu apkārtējiem. Jaukākos un spilgtākos darbus varēs apskatīs skolas gaiteņos jaunajā gadā. 

Decembra otrajā nedēļā ekopadomes aktīvisti dabaszinību stundās 5. un 6. klašu skolēnus iepazīstināja ar klimata pārmaiņām pasaulē.  

Sagatavotajā prezentācijā apkopota informācija gan par klimata pārmaiņu cēloņiem un sekām, gan arī ieteikumi un padomi katram 

cilvēkam, lai mazinātu planētas sasilšanu. Stundas beigās skolēni tika aicināti izveidot savu apņemšanos, lai mazinātu savu ietekmi uz 

klimata pārmaiņām.  

Ekopadomes aktīvisti 9. decembrī viesojās mūsu skolas pirmsskolas grupiņā, lai iepazīstinātu bērnus ar zaļo dzīvesveidu, pastāstītu par 

Zaļo karogu, tā nozīmi, kā arī aicinātu pievienoties atkritumu šķirotāju pulkam mūsu skolā. Bērni mācījās šķirot atkritumus, spēlējot 

didaktisko spēli, atbildēja uz jautājumiem un uzdeva jautājumus paši. Tika uzdāvināta pašgatavota makulatūras šķirošanas kaste, 

aicinot saudzēt kokus un taupīt papīru. Ekopadomes dalībnieki apņēmās reizi nedēļā apmeklēt bērnudārza grupiņu, lai iztukšotu savākto 

makulatūru. 

  
 

 



  

 

02.11.2015.- 18.12.2015.   ĪSZIŅAS                     3.lpp. 

    2.LPP 

 

Plānotie pasākumi pēc ziemas brīvlaika: 
Lekcija par asins ziedošanu un donoru kustību vidusskolēniem. 

Skatuves runas konkurss. 

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

Konkurss „Galvas rēķinu rekordists” 4.kl. 

Mākslas dienas. 

Policijas lekcija „Tavs drošais internets”  2.c, 7.c, 8.a.kl. 

Karjeras nedēļa 9.kl. 

Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē” 5.-9.kl. 

Pasākums „Barikādēm – 25”. 

„Gada klase”. 

25. – 30.01. Labestības nedēļa „Atver sirdi!” Koncerts, izsole un tirdziņš – 30.01. Visi ziedojumi tiks veltīti mūsu absolventes 

Martas Zakrževskas ārstēšanai.  

Bateriju un makulatūras vākšanas akcija. 

Šaļļu izstāde. 

Literārās jaunrades konkurss „Mana Olaine”. 

„Superklase 1.-2.kl.” 

Interešu izglītības pulciņu atpūtas vakars. 

Valentīna dienas pasts un „Aklais randiņš” vidusskolēniem. 

Policijas lekcija „Narkotiskās vielas”  7.c, 8.a.kl. 

12.02. Žetonu vakars. 

Fotoprojekts „Olaines stāsti fotogrāfijās”. 

Konkurss „Kas?Kur?Kad?” krievu valodā 8.kl . 

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

 Zinību nedēļa 1.-4.kl. 

04.03. Pogu vakars. 

Matemātikas nedēļa un Matematiko turnīrs. 

„Can I do it?” konkurss 3.-6.kl. 

Tikšanās ar pēdējo gadu absolventiem. 

 

Sports 
Māris Auzāns, sporta skolotājs 
12.novembris. Olaines mācību iestāžu sacensības volejbolā. Mūsu skolas jauniešu komanda ieguva 3. vietu. 

24.novembris. Skolas sporta zālē norisinājās draudzības spēles florbolā ar Daugmales pamatskolu. 1.-4. klašu grupā pārāki izrādījās 

ciemiņi, bet 7.-9. klašu grupā – mūsu skolas komanda. 

8.decembris. Ikšķiles vidusskolā norisinājās starpnovadu basketbola sacensības "Jauno basketbolistu kauss". Mūsu skolas komanda 

piecu komandu konkurencē izcīnīja ceturto vietu. 

9.decembris. 8. klašu florbola komanda satiekas draudzības spēlē ar komandu "Melnie stārķi", spēles rezultāts 9:9. 

11.decembris. Projekta "Sporto visa klase" atklāšanas pasākums Olaines pilsētā. Mūsu skolas abas trešās klases un Olaines 2. 

vidusskolas 3.c klase satikās Olaines sporta centra zālē, rādīja savus sagatavotos priekšnesumus, sacentās stafetēs un spēlē "Tautas 

bumba". 

 

Vieslekcija par Latviju 
Liene Dreimane, vēstures skolotāja 
19. novembrī ar vieslekciju par Latvijas valsti no 1918.gada līdz 1990.gadam uzstājās Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki un abas 

okupācijas pieredzējušie laikabiedri. 

Vieslekcija pulcēja gan 9.klases jauniešus, gan 12.klases jauniešus. Atraktīvā un erudītā veidā šī vieslekcija palīdzēja atkārtot 

būtiskākās lietas par šo laiku, kā arī uzzināt daudz jaunus interesantus faktus, notikumus no tā laikabiedru atmiņu stāstījuma. Jauniešus 

ļoti aizkustināja atmiņu stāsti par dzīvi izsūtījumā, par partizānu kustībām un atmodas laiku.  

 

Viktorīna „Latvija un mana skola skaitļos” 
Matemātikas skolotāji 
13. novembrī 5. klases pulcējās konferenču zālē, lai piedalītos viktorīnā „Latvija un mana skola skaitļos”. Katra klase tika sadalīta trijās 

komandās. Pirmā komanda parādīja savas zināšanas par mūsu valsti un skolu. Otrās komandas uzdevums bija izveidot plakātu par 

mūsu valsti, izmantojot skaitļus. Trešajai komandai tika dots uzdevums izveidot kolāžu par mūsu skolu. Viktorīnas noslēgumā savs 

veikums bija arī jāprezentē. Komandas paveica savus uzdevumus godam, un sīvā cīņā godpilno 3. vietu ieguva 5.b klase, 2. vietā 

ierindojās 5.a klase, savukārt 1. vietu izcīnīja 5.c klase. 

Apsveicam! 

 



4.lpp.     ĪSZIŅAS       02.11.2015.-18.12.2015.
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 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe 

 

 

PASĀKUMI 02.11. – 18.12.2015. 
 

03.11.  Policijas lekcija „Sargā sevi pats un savas mantas!” 3.kl. 

03.11.  Finanšu pratības seminārs par ienākumu un izdevumu plānošanu 12.kl.  

03.11.  Izglītojoša nodarbība pedagogiem un 11.kl. par cukura diabētu. 

05.11.  Parlamentārieši piedalās pasākumā „Kafija ar politiķiem”. 

06.11.  Reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš. 

10.11.  Skolotāju-vecāku konsultācijas. 

11.-17.11. Parlaments organizē Latvijas nedēļu. Katrs skolēns saņem sarkanbaltsarkano lentīti; notiek viktorīna 

par Latviju; Lāčplēša dienā skolas gaiteņos skan karavīru dziesmas un vakarā dodamies uz parku nolikt 

svecītes; arī 17.11. gaiteņos var dzirdēt patriotiskās dziesmas. 

12.11.  Policijas lekcija par mobingu 6.b kl. 

13.11.  Viktorīna 5.kl.„Latvija un skola skaitļos”. Paldies matemātikas skolotājiem! 

13.11.  Policijas lekcija par kriminālo un administratīvo atbildību 7.b kl. 

13.11.  Skolas avīzes „Muša Medū” veidotāji piedalās žurnālistikas pulciņu salidojumā BA „Turība”. 

13.11.  Mācību ekskursija 12.b klasei uz Jaunpils pili un Pūres Šokolādes muzeju. 

13.11.  Mācību ekskursija 6.a un 7.c klasei uz Latvijas Kara muzeju un Brīvības kauju vietām Olaines novadā. 

13.11 Panākumu Universitātes pasākums BA „Turība” – lekcija "Es pasaulē un pasaule manī" (personības 

izaugsmes trenere, TV raidījumu veidotāja Anna Lieckalniņa) un meistarklase – uzņēmuma “Rīgas 

Viļņi” apmeklējums. 

16.11.  Policijas lekcija par mobingu 8.c kl. 

17.11.  Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumi un Skolas dvēseļu apbalvošana. 

17.11.  Skolas teātra pulciņš uzstājas pasākumā pie represēto piemiņas akmens. 

19.11.  Okupācijas muzeja izbraukuma nodarbība 9.un 12.klasēm. Paldies skolotājai Lienei Dreimanei! 

19.11.  Policijas lekcija par mobingu 8.a kl. 

23.11. – 12.12. Skolas jubilejas pasākumi „Manai skolai – 50”. 

24.11. 4.a un 4.c klases apmeklē atvērto durvju dienu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Ekskursija 

slimnīcas telpās ir ļoti interesanta un vērtīga. Mediķi pastāsta par savu darbu ikdienā, par to, cik ļoti 

svarīgi ir rūpēties par savu veselību un drošību! Mājup vēl ilgi pārrunājam redzēto un piedzīvoto. 

30.11.  Pēc pirmās adventes pirmklasnieciņi iededz skolas eglīti. 

01.12.  Mācību ekskursija 8.c klasei uz Ziemassvētku kauju muzeju. 

7.-10.12. Devīto klašu mājturības darbu izstāde "Par modi, stilu un šūšanu". 

09.12.  Policijas lekcija par īpašuma drošību 8.b kl. 

9.12.   Panākumu Universitātes pasākums BA „Turība” – „Ģimenes loma nākotnes profesijas izvēlē” (Rūta 

Reinika), Kaspars vs Kašers (Kaspars Blūms Blūmanis), „Sapņi materializējas!” (Binnija Ārberga). 

10.12.  Policijas lekcija par kriminālo un administratīvo atbildību 8.a kl. 

11.12.  Mācību ekskursija 9.b klasei uz E.Veidenbauma muzeju „Kalāči”, pazemes bunkuru Līgatnē un 

Valmieras teātra izrādi „Balle būs!” 

11.12.  Trešās klases piedalās „Sporto visa klase” atklāšanas pasākumā Olaines Sporta centrā. 

14.12.  Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš. 

14.-17.12. Adīšanas darbu izstāde "Ziemas adījumi" 6.- 8. klasēm. 

15.-16.12. Labdarība tirdziņi „Atver sirdi!”. 

16.12.  Ziemassvētku ballīte 5.-8.klašu skolēniem. 

17.12.  Sākumskolas Ziemassvētku pasākumi "Kāds notikums Ziemassvētkos”. 

17.12.  Ziemassvētku pasākums pirmsskolēniem. 

18.12.  Ziemassvētku koncerti 5. - 12. klašu skolēniem un Ziemassvētku balle 9.-12.klašu skolēniem un 

skolotājiem. 
 

 


