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BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga konkursa 2016. gada rezultāti 
Skolas administrācija 
2016. gada novembrī tika paziņoti Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga konkursa rezultāti. Konkursa ietvaros tiek  noteiktas tās 

Latvijas skolas, kuru absolventiem 2016.gadā bijuši vislabākie sasniegumi centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu 

valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē. Skolas vērtē četrās grupās - ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), 

pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas. 

Latvijā vidējo izglītību var iegūt 431 izglītības iestādē-54 ģimnāzijās, 195 pilsētu vidusskolās, 91 lauku vidusskolā un 91 specializētajā 

(mūzikas, mākslas u.c.) skolā.  

Lepojamies, ka Olaines 1. vidusskola „Skolu reitinga 2016” kopvērtējumā pilsētu skolu grupā ieguvusi 11. vietu, bet ar savu rezultātu 

(6,520 punkti) esam augstajā 28.vietā starp visām Latvijas skolām. Paldies visiem absolventiem un pedagogiem par ieguldīto nopietno 

darbu! Konkursa rezultāti pieejami mājas lapā http://www.konkurss.lv/. 

          

Olaines sākumskola 
Velda Veinberga, direktora vietniece 
Sporta pasākumi: 

 Lāčplēša dienai veltīts sporta pasākums. 

Literārās pēcpusdienas: 

 Dalība Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā sadarbībā ar Jaunolaines bibliotēku (3. un 4.klases) 

 Nodarbības Jaunolaines bibliotēkā (1.g, 1.d, 1.f klase) 

 Grāmatu lasīšanas maratons 2.d klasē  

Mācību ekskursijas: 

 Karameļu darbnīca (1.d un 3.d klase) 

 Līgatnes dabas takas (2.e, 1.g, 1.f, 2.d, 3.f klase) 

 Olaines vēstures un mākslas muzejs, muzejpedagoģiskā nodarbība “Latvijas valsts svētki” (1.d klase) 

 Olaines vēstures un mākslas muzejs, muzejpedagoģiskā nodarbība “Ziemassvētki” (1.d klase) 

 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, pedagoģiskā nodarbība “Mācāmies mācīties”, glītrakstīšana (4.d klase) 

Patriotu nedēļās: 

 Izstāde “Cik dažāds var būt Mārtiņgailis”(lietu otrā dzīve) 

 Lāčplēša diena un svecīšu nolikšana pie piemiņas akmens Jaunolainē 

 Latvijas 98. gadadienas svinīgā stunda, klašu dvēselīšu apbalvošana. 

Olimpiādes: 

 Dalība starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē Ķekavā (Karīna Aleksejeva 4.d – 1.VIETA, Andris Caunītis 3.f - ATZINĪBA, 

Dominika Vorona 1.g, Sofija Biteniece 3.d, Artūrs Bierands 2.d,) 

Citi pasākumi: 

 Skolotājdienas pasākums, vecāku vadītas stundas. 

 Dzīvnieku aizsardzības dienas pasākums mazākumtautību plūsmā un 4.d klasē 

Sadarbība: 

 Piedalīšanās Jaunolaines kultūras nama radošo darbu konkursā “Tādu es tevi redzu, Latvija!” (UZVARĒTĀJS -  Andris 

Caunītis 3.f klase) 

 Nodarbība kopā ar Dzīvnieku aizsardzības biedrības ĶEPU-ĶEPĀ pārstāvjiem  

 13.decembrī organizējām Ziemassvētku labdarības tirdziņu un saziedotos līdzekļus ziedojām dzīvnieku patversmei. 

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

Lai ražīgs un darbīgs arī nākamais gads! 

Labdarības nedēļa “Atver sirdi!” 
Līga Gulbe, direktora vietniece audzināšanas darbā 
Ikgadējā labdarības nedēļa “Atver sirdi!” šogad tika veltīta mazā olainieša Marka Korecka veselības uzlabošanai. Visu nedēļu             

(12.-17.12.) skolā notika labdarības tirdziņi, kur pārdevām gan pašceptus cepumus, gan pašu darinātas dāvaniņas. Rakstījām vēstules un 

zīmējām zīmējumus mazajam Markam. Nedēļas kulminācija – 17.12., kad aicinājām Olaines novada iedzīvotājus uz labdarības tirdziņu, 

izsoli un pašu sagatavoto koncertu. Paldies visiem, visiem, kas palīdzēja Markam gan ar domām, gan labiem darbiem!  

Visa saziedotā nauda – 4407,73 € tika ieskaitīta fondā ziedot.lv īpaši izveidotā Marka Korecka kontā. Paldies visiem labajiem 

eņģeļiem! 
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Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) sasniegumi un citas aktivitātes 
Elita Kalnbērza, komerczinību skolotāja; Brigita Eltermane, ekonomikas skolotāja 
 Starptautiskā projekta "Central Baltic Student Enterprise without Borders" (CBEwB), kuru organizē Junior 

Achievement Latvija (JA Latvija), ietvaros 11.-13.novembrī Olaines 1. vidusskolas skolēni viesojās  Tallinas 

21.vidusskolā. Pārstāvēt Latviju konkursa kārtībā šajā projektā ieguvusi  Jelgavas valsts ģimnāzija, Iecavas 

vidusskola, Mazsalacas vidusskola, Alojas Ausekļa vidusskola, Rīgas 3.ģimnāzija un Olaines 1. vidusskola. Ja 

pirmajā tikšanās reizē septembrī Helsinkos mūsu skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) dalībnieki V. Stramkalis 

(11.a), A.I. Ķupe (10.b), A. Brahmanis (10.a) un R. Gailīts (10.a) vēl tikai sāka darbu pie komandu veidošanas 

(katrs skolēns iesaistās kādā no starptautiskajiem SMU), tad Tallinā jauniešu uzdevums bija turpināt darbu pie 

komandu stiprināšanas un jaunās biznesa idejas realizācijas plāna. Pēc šīs konferences ir izveidojušies 17 

starptautiski kopuzņēmumi, 12 komandās ir Latvijas skolēni. Turpmāk šie kopuzņēmumi gūs praktisku pieredzi 

starptautiskajā tirdzniecībā, piedaloties gadatirgos Tallinā, Helsinkos, Rīgā un Stokholmā 2.semestra laikā. 

 Jauno ģeogrāfu skolas organizētajā Latvijas atklātās  ģeogrāfijas olimpiādes   finālā 12. novembrī piedalījās Dāvids 

Biķernieks (9.b) un Ēriks Zommers (9.a). Olimpiādes īpatnība – jautājumi visiem 5.-12.klases dalībniekiem 

vienādi, neordināri. Pateicoties Dāvja un Ērika sekmīgajam startam finālā, kā arī Lindas Borbales (9.a) un Alīnas 

Vanagas ( 9.a) sniegumam atlases kārtā, skola kopvērtējumā ieguva piekto vietu. Ikmēneša JĢS konkursā “Kultūras  

ģeogrāfija” 10.decembrī minētajiem skolēniem pievienojās Vairis Stramkalis (11.a), iegūstot 5. vietu 11.klašu 

skolēnu grupā, kurā startēja arī Pasaules ģeogrāfijas olimpiādes  dalībnieki. 

 Skolā notikuši divi vietējie SMU tirdziņi-9.novembrī un 15.decembrī. Ziemassvētku tirdziņā piedalījās 4.-6., 9-10 

klašu skolēni. Pircējus priecēja iespēja iegādāties dāvanas Ziemassvētkiem – eglīšu dekorus, apsveikuma kartiņas, 

rotaslietas, magnētiņus, antistresa bumbiņas.  Īpaši gribētos izcelt SMU „ LEMO” (Maija Osīte 10.b, Emīls Osītis 

7.a), kas turpina pārsteigt ar produktiem, kuri gatavoti no reklāmas papīra. Teicamu sniegumu rādīja arī Daniels 

Kondrjakovs, 5.c; Beāte Ija Bērziņa, 5.a; Sindija Rieksta, 5.a. 

4.-6.klašu grupā veidot savus uzņēmumus šogad ir pieteikušies 23 skolēni. Janvārī  skolēniem jāpabeidz uzņēmuma 

reģistrācija JAL, jāgatavojas reģionālajam Valentīndienas gadatirgum, kas notiks februāŗī.  

 18. decembrī Iecavā notika "Junior Achievement Latvija" (JA Latvija) un Iecavas vidusskolas rīkotais SMU 

reģionālais Ziemassvētku gadatirgus. Tajā piedalījās 40 SMU no Zemgales un Rīgas. Olaines 1. vidusskolu 

pārstāvēja SMU “Lemo” (E. Osītis, M. Osīte) un ieguva vienu no sešām nominācijām-LABĀKAIS 

STENDS.Apsveicam! Cik jauki, ka ir jaunieši, kuri savas uzņēmējspējas pilnveido praktiski un ir ceļā uz izvirzīto 

mērķi!   

 16.decembrī Rīgas valsts 3.ģimnāzijā notika stratēģiskās spēles TITAN reģionālais čempionāts, kurā piedalījās 

divas  11-to klašu komandas. 11.a klases komanda „ Dūži” - Vairis Stramkalis, Zane Stūre, Rinalds Krūmiņš un 

Valdis Lapo  atkārtoja pagājušā gada skolas panākumu, iegūstot 5.vietu reģionālā čempionāta finālā. Pagājušā gadā 

mūsu skolas konkurenti reģionālās spēles finālā bija sezonas  čempioni. Šī gada konkurentus varēsim novērtēt pēc 

Latvijas TITA spēles fināla spēlēm 2017.gada janvārī.  
 

        
  

 

  

 

Sports 
Aivis Lataks, estētisko priekšmetu MDG vadītājs 
  6.12. Starpnovadu izglītības iestāžu turnīrs basketbolā “Oranžā bumba”. Mūsu skola iegūst 4. vietu. 

14.12. Draudzības spēle florbolā skolas 7.-9.kl. florbola pulciņa komandai ar komandu “Melnie stārķi”. Uzvara 19:10.  

29.11. Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles tautas bumbā 2005.g. zēnu komandai. Iegūta 13. vieta.  

22.11. Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles tautas bumbā 2005.g. meiteņu komandai. Iegūta 7. vieta. 
 
Ekoskolas aktivitātes 
Ekopadome 
Jau no novembra sākuma skolā atsākās Eiropas programma „Skolas auglis”. Skolēni trīs reizes nedēļā saņem Latvijā 

audzētus augļus un dārzeņus. 

No 7.līdz 11. novembrim norisinājās „Rīcības dienas”. Visas skolas skolēni iesaistījās rīta vingrošanā, kā arī gatavoja vai 

veidoja savas klases „Veselības eliksīru”. Paldies visiem čaklajiem un atsaucīgajiem. Daļa ekospadomes skolēnu viesojās 

Babītes vidusskolā „Rīcības dienu ietvaros”. 

Kopš novembra skolas atkritumu šķirošanā aktīvi iesaistās vairāk skolēnu, atkritumu tvertnes iztukšo dežūrklase. 

Arī šogad skolas un klašu dekorēšanā tiek izmantotas alternatīvās, pašgatavotās eglītes. 

Jaukus un gaišus visiem svētkus! 
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PASĀKUMI 31.10. – 21.12.2016. 
01.11.  Psihiatres Lauras Štānes, kas ir arī mūsu absolvente, lekcija vidusskolēniem par garīgās veselības jautājumiem. 

01.11.  Mācību ekskursija 9.c klasei uz Līgatni. 

02.11.  Trešās klases ar sporta skolotājiem un klašu audzinātājām piedalās ”Sporto visa klase” atklāšanas pasākumā 

Valmierā. 

02.11.  Policijas lekcija 7.c klasei par narkotisko vielu kaitīgumu. 

02.11.  Mūsu absolventi, biedrības “Latvijas pilsoniskā alianse” dalībnieki – Brigita Medne un Andris Krūmiņš -  vada i

 izglītojošas nodarbības “Mazais 100gades pilsonis” 9.-12.kl.  

03.11.  Mūsu skolā notiek Tehniskās jaunrades diena abu Olaines skolu 7.klašu skolēniem. Organizē – Olaines novada 

pašvaldība. 

03.11.  Interesenti piedalās “Scrabble” čempionātā, ko organizē parlaments. 

04.11.  Policijas lekcija 7.a klasei “Kriminālā un administratīvā atbildība”. 

07.11.-11.11.  Starptautisko ekoskolu Globālās rīcības dienas sākas ar rīta vingrošanu visās klasēs kā atgādinājums ikdienā 

vairāk kustēties. Visas klases tiek aicinātas veidot savu “Veselības eliksīru” pašu radošā interpretācijā. 

07.-09.11.Vidusskolas klases piedalās muzejpedagoģiskajās nodarbībās Olaines Vēstures un mākslas muzejā 

"Bermontiāde Olaines novadā". 

07.11.  Paldies skolotājai Silvijai Silārei par Mārtiņdienas pasākumu pagarinātās dienas grupu bērniem. 

08.11.  Desmitie un vienpadsmitie dodas mācību ekskursijā: 10.kl. - uz Saldu un Skrundu, 11.kl. - uz Mākslas muzeju un 

Stūra māju. 

09.11. Šodien garajos starpbrīžos notiek Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš, kas pulcē daudz interesentu. 

09.11.  Vairis Stramkalis, Valdis Lapo un Krista Viola Vanaga kopā ar skolotāju Ingu Laipnieci Rīgā piedalās Latvijas 

Kultūras kanona konkursā vidusskolēniem. 

09.11. Skolotāju – vecāku konsultācijas. 

10.11.  Šodien parlamentārieši aicina savus skolasbiedros starpbrīžos atrauties no mobilajiem tālruņiem un garajos 

starpbrīžos doties uz konferenču zāli, un izdejoties "Just Dance"! 

11.11.-17.11. Latvijas nedēļa, kas sākas ar goda vietā noliktu Latvijas Valsts karogu un sarkanbaltsarkanajām lentītēm pie 

krūtīm, ko sagatavojis parlaments. Paldies parlamentāriešiem! 

11.11.  Vēstures un klases stundas tiek veltītas Lāčplēša dienai. Skolā garajos starpbrīžos skan parlamentāriešu izvēlētas 

latviešu karavīru dziesmas. Abu skolu vidusskolēniem pēcpusdienā notiek kopīgs Lāčplēša dienas pasākums 

Olaines Kultūras namā un svecīšu iedegšana parkā.  

11.11.  Ekopadomes jaunieši kopā ar skolotāju Brigitu Zuti dodas uz Babītes vidusskolas Globālo Rīcības dienu 

noslēgumu un Lāčplēša dienu. 

11.11.  Vokālie ansambļi “Unda”  (jaun.gr.) un “Cīrulīši” dodas uz Olaines pansionātu, lai iepriecinātu seniorus ar svētku    

koncertu. 

14.-15.11. Starpbrīžos notiek konkurss “Es mīlu tevi, Latvija!”, ko organizē parlaments. 

15.11. Mācību ekskursija 7.c klasei uz Zinoo un Kara muzeju. 

15.11.  Panākumu Universitātes pasākums BA Turība – “Labāks par sevi” (Improvizācijas teātra aktieris, radio SWH 

dīdžejs Kaspars Breidaks, SIA Antti direktore Zane Driņķe). 

16.-17.11. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumi, klases stundas un Skolas dvēseļu apbalvošana. 

17.11.  TDK"Dzērve"5.-6.kl.,7.-10.kl.deju kolektīvs piedalās Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienas koncertā 

skolā. 

23.11. Sociālo zinību stundā pie 7.b klases viesojas Justs Sirmais. Organizē – skolotāja Inese Vilciņa, “Iespējamā misija”. 

24.11. Vēstures stundā pie 12.klases viesojas Ilmārs Šlāpins. Organizē – skolotāja Liene Dreimane, “Iespējamā misija”. 

24.11.  Pie konferenču zāles drūzmējas paliels pulks 6.-10.klašu zēnu, kas piedalās aktieru atlasē filmas “Kauja pie 

Knipskas” uzņemšanai, kas notiks jau decembrī. Filmas režisors – skolas absolvents Oskars Kalniņš. Ar 

nepacietību gaidām filmas pirmizrādi! 

25.11. Piektās klases piedalās konkursā "Latvija skaitļos", ko organizē matemātikas skolotāji. 

28.11.  Advente sākas ar to, ka pirmklasnieki un 2.-4.klašu koris iededz skolas eglīti, ko pirms pāris gadiem pie skolas 

iestādījuši vidusskolēni. 

03.12. Jauniešu tautas deju kolektīvs "Dzērve" piedalās jaunrades deju konkursā Slampes kultūras namā. 

07.12. Jaunajā skolas bibliotēkā viesojas apmēram 70 Pierīgas bibliotekāru. 

7.12.    Panākumu Universitātes pasākums BA Turība – “Karjeras plānošana un attīstība” (pludmales volejbolists 

Aleksandrs Samoilovs, Zeltīte Tattoos zīmola līdzautore Mārīte Aleksandra Silava). 

9.12.   5.-6.kl.,7.-10.kl.deju kolektīvs “Dzērve” piedalās draudzības koncertā"Raibie cimdi"Rīgas 84.vidusskolā.  

10.12. Jauniešu deju kolektīvs "Dzērve" piedalās Ziemassvētku kausa izcīņā Īslīcē. 

12.12. Policijas lekcija 4.a klasei “Bīstami uz ledus”. 
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Klase Dvēseles Klase Dvēseles 

2.a Agnese Liene Stomere 8.b Sintija Borbale,  

Linda Megija Švekle 

3.a Edgars Ivanovs,  

Elans Jaseļskis 

8.c Klāvs Balodis,  

Anna Viktorija Mazure 

3.b Aleksandra Ņekrilova 9.a Linda Borbale, Laura 

Rozentāle 

3.c Krista Rūja 9.c Lauris Meļņikovs,  

Dana Matuzone 

4.a Evelīna Zaķe 10. Vladislavs Jerins 

4.b Elīna Vilkena 11. Annija Skudra, Artūrs 

Pumpurs 

5.a Kristiāna Kristija 

Bergmane 

2.d Dana Danija Veinberga 

6.a Marta Djačenko 2.e Sofija Tumanova 

6.c Jūlija Feoktistova,  

Jana Romaņeca 

3.d Haralds Kirhners 

7.b Patrīcija Degle 3.e Tatjana Lauva 

7.c Katrīna Bartkeviča, 

Elizabete Šolina 

4.d Renārs Geisters 

8.a Una Vegnere,  

Linards Zīlītis 

  

 

 

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

PASĀKUMI 31.10. – 21.12.2016. 
15.12.  Garajos starpbrīžos notiek Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku  tirdziņš, kurā var iegādāties dažādas 

Ziemassvētku dāvaniņas. 

15.12.  Olaines Kultūras namā notiek pasākums Olaines novada "Jauniešu gada balva". Ir nominēti arī seši mūsējie: 

Nominācija gada jaunietis - Annija Skudra, 11.kl. Nominācija gada mākslinieks - Viktorija Jansone, 12.kl. 

Nominācija gada jauniešu organizācija - jauniešu deju kolektīvs "Dzērve". Nominācija gada sportists - Luīze 

Bērziņa, 8.c; Emīls Mortuzāns, 8.a; Edijs Ausējs, 10.kl. Lepojamies ar Olaines novada Gada jauno 

mākslinieci – Viktoriju Jansoni, 12.kl. 

16.12. Policijas lekcija 4.b klasei “Bīstami uz ledus”. 

19.12.  Kamēr 5.-8.klašu skolēni priecājas Ziemassvētku ballītē, ko viņiem organizē parlaments, tikmēr čaklie skolas 

 padomes rūķi gatavo konfekšu paciņas visiem skolas skolēniem. 

20.12. Ziemassvētku pasākumi pirmsskolēniem un sākumskolēniem. 

21.12.  Liecību saņemšana un svētku koncerti 5.-8.klašu skolēniem. Devītās klases un vidusskolēni  liecības saņem 

vakarpusē, pēc pašu iestudētā Ziemassvētku koncerta. Vakara izskaņā – Ziemassvētku balle, kur spēlē grupa 

Moderans. 

 

 

 

 

Sveicam „Klases un Skolas Dvēseles 2016”! 

Ziņas no bibliotēkas 
Aija Jankava, bibliotekāre 
1.mācību pusgads renovētajā skolas bibliotēkā iezīmīgs ar lielu lasītāju 

un viesu skaitu un sirsnīgajiem ikmēneša pasākumiem. 

Septembrī  ar gaismas vārdiem Aspazijas dzejā runāja dzejnieks un 

atdzejotājs Matiass Knolls. Oktobrī austo mandalu darbnīca pulcēja un 

padarīja atkarīgus daudzus domubiedrus. Novembrī par un ap 

pavārgrāmatām un veselīgu uzturu priecājās Rudīte Babra. Decembra 

burvīgais projekts “Cita sniega pārsla” saveda vienkopus skolas 

skolotājus, vecākus un absolventus.  

Informācija par bibliotēkas pasākumiem skolas mājas lapā. 

 

„Rūķi ciemojas sākumskolā” 
Sandra Teile, Vineta Kušķe un Inga 

Seļuka, sākumskolas skolotājas  
20.decembrī sākumskolā valda jautrs 

noskaņojums – ciemos ieradušies rūķi, lai 

sveiktu bērnus Ziemassvētkos un suminātu 

čaklākos, aktīvākos un darbīgākos 

sākumskolēnus. Pasākumā visiem līksms 

prāts, jo katrs ir nopelnījis kādu kārumu, 

kuri paslēpti katras klases dāvanu maisā! 

Priecīgus svētkus visiem! 

 

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

Brigita Zute 

 

Skolotājs – Skolas dvēsele (vsk.) 

Ina Domina, Inga Laipniece 

 

Skolotājs – Skolotāju kolektīva 

dvēsele  

Brigita Melnace, Aija Jankava 
 

 


