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LEPOJAMIES
Starptautiskās ekonomikas olimpiādes laureātu godināšana
Pēdējos mēnešos pirmās starptautiskās ekonomikas olimpiādes uzvarētāji Vairis Stramkalis (2018.gada absolvents, zelta medaļa) un
Kārlis Eiduks (12.b klase, bronzas medaļa) saņēma nedalītu uzmanību. 18.oktobrī Rīgas pilī viņi saņēma Valsts prezidenta R. Vējoņa
un izglītības un zinātnes ministra apbalvojumus, kā arī ieguva speciālu pateicību no Latvijas Bankas vadības un piemiņas monētas.
Īpaši saviļņoja Latvijas prezidenta apsveikums Valsts simtgades svētkos un uzaicinājums apmeklēt svētku koncertu Nacionālajā teātrī.
13.decembrī abi jaunieši un ekonomikas skolotāja Brigita Eltermane pasākumā “Jauniešu gada balva” saņēma īpašu apbalvojumu,
Olaines pilsētas 50. jubilejas monētu.

Komanda “Dimants procesā” – reģionālā turnīra uzvarētāji
14.decembrī 12.b klases skolēni Kārlis Eiduks, Krista Viola Vanaga un Maija Osīte piedalījās stratēģiskās ekonomiskās spēles TITAN
reģionālajā turnīrā. Pirmo reizi mūsu skolas komandai turnīra spēlēs izdevās noturēties pirmajā vietā līdz pat finišam, tādējādi gūstot
iespēju startēt TITAN spēles turnīra pusfinālā.

Skolēnu mācību uzņēmumu panākumi
Brigita Eltermane un Sandra Teile, SMU koordinatores
SMU "LEMO" (Maija Osīte, 12.b klase un Emīls Osītis, 9.a klase) decembrī piedalījās reģionālajos tirdziņos, gūstot žūrijas atzinību.
15.decembrī Jūrmalas SMU gadatirgū iegūtas balvas "Labākais stends", "Labākā pārdošanas komanda", 16.decembrī Iecavas
gadatirgū - simpātiju balva.
24.novembrī mūsu skolas mazie uzņēmēji – SMU „Trešais stūris” (4.a klases skolnieces Lauma Apine, Klinta Radziņa, Agnese Liene
Stomere, 4.c klases skolniece Līva Zommere) un SMU „Lieliskais četrinieks” (4.c klases skolnieki Lita Leimane, Kristiāns Gailītis,
Kristians Čižiks, 4.b klases skolnieks Raivo Ūdris) piedalījās reģionālajā skolēnu mācību uzņēmumu pasākumā "CITS BAZĀRS”
Mārupē. Tā bija skolēnu pirmā pieredze, bet visi turējās godam, neskatoties uz to, ka bijām paši jaunākie dalībnieki starp uzņēmējiem
un ka biznesa mācību esam uzsākuši vien pirms 4 mēnešiem.
Skolēnu mācību uzņēmumus vērtēja žūrija no SWEDBANK, Mārupes novada domes, Biznesa Vēstniecības, Aerodium, laikraksta
“Dienas Bizness”, Dailes teātra un biedrības “Mārupes uzņēmēji”. SMU „Trešais stūris” ieguva diplomu nominācijā „Labākā
pārdošanas komanda” pamatskolas grupā!
Atzinīgi jāvērtē SMU “Rotu pasaule” dalībnieku (8.c klases skolēnu Māra Spriņģa, Alfrēda Auziņa un 5. c klases skolnieka Marka
Spriņģa) veikums. Viņi sekmīgi izturēja atlases konkursu un ieguva tiesības piedalīties SMU Ziemassvētku gadatirgū “CITS
BAZĀRS” t/c “Domina”, kas notika 8.decembrī.

Olaines novada konkursa “Jauniešu gada balva 2018” laureāti:





Gada jauniešu balsts – Liene Dreimane, vēstures un politikas skolotāja
Gada jaunietis – Krista Viola Vanaga, 12.kl.
Gada jaunais sportists – Artūrs Liskovs (skolas absolvents)
Gada jaunais mākslinieks – Mirdza Markusa (skolas absolvente)

Draudzīgā aicinājuma fonda veidotie skolu reitinga rezultāti
Elita Kalnbērza, direktora vietniece mācību darbā 7.-12.kl.
Draudzīgā aicinājuma fonda mērķis ir katru gadu izveidot objektīvu vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem skolām, kurās
realizē vidējo izglītību. Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas
zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē. Skolas kopvērtējumā nosaka četrās nominācijās- ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts
ģimnāzijas), pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas. 12.decembrī tika publiskoti šī gada rezultāti-pilsētu
(lielpilsētu un pilsētu) vidusskolu grupā no 177 skolām Olaines 1. vidusskola ierindojās godpilnajā 15. vietā, bet no 61 pilsētas skolām
esam ceturtie. Pavisam Latvijā šobrīd ir 405 vidējās izglītības iestādes. Aiz mums palikušas 23 ģimnāzijas, 162 lielpilsētu un pilsētu
vidusskolas, 79 lauku vidusskolas un 92 specializētās vidusskolas. Tas nozīmē, ka mūsu skolā liels darbs tiek ieguldīts ne tikai
talantīgo, bet gan visu skolēnu izaugsmē. Paldies visiem pedagogiem un mūsu 2018.gada absolventiem par sasniegumiem mācību
darbā - mēs ar Jums lepojamies!
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Labdarības nedēļa “Atver sirdi!”
Jau septīto gadu Olaines 1.vidusskolas parlaments aicināja visus piedalīties ikgadējā labdarības nedēļā “Atver sirdi!”, kuras mērķis ir
palīdzēt Olaines novada bērniem ar veselības traucējumiem. Šogad labdarības nedēļa notika no 10.līdz 15.decembrim, un palīdzība tika
sniegta mazajai olainietei Katei Kurciņai. Visu nedēļu skolas bibliotēkā varēja apskatīt skolas darbinieku, absolventu un vecāku, kā arī
citu olainiešu darbu izstādi “Sidrabots svētvakars”, kas labdarības pasākumā tika pārdoti izsolē. Mazo Kati un viņas ģimeni priecēja
skolēnu rakstītās vēstules un zīmētie zīmējumi. Labdarības nedēļas ietvaros skolā notika labdarības tirdziņi – kārumu un Ziemassvētku
dāvaniņu, kuros aicināti iepirkties bija skolēni un skolas darbinieki. Nedēļas svarīgākā diena bija sestdiena, 15.decembris, kad uz
labdarības tirdziņu, koncertu un izsoli tika aicināti viesi, skolotāji un vecāki. Esam gandarīti par visas nedēļas saziedoto naudas
summu – 4469,11 €, kas ir ieskaitīti ziedot.lv, īpaši izveidotā Kates Kurciņas kontā. Paldies visiem, visiem labajiem eņģeļiem saka
arī Kates ģimene.
Ja vēlaties palīdzēt Katei, naudiņu joprojām var ieskaitīt ziedot.lv, norādot – Kates Kurciņas veselības uzlabošanai.

Olaines 1. vidusskolas jaunieši Strasbūrā
Liene Dreimane, projekta koordinatore
No šī gada 24. novembra līdz 30. novembrim divpadsmit Olaines 1. vidusskolas jaunieši kā vieni no konkursa EUROSCOLA
uzvarētājiem devās pārstāvēt Latviju uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.
Olaines 1. vidusskolas jauniešu delegācija: 11.klases jaunieši - Betija Griķe, Lauris Meļņikovs, Laura Rozentāle un 12. klases jaunieši –
Agnese Rituma, Agnese Miķelsone, Vendija Tomsone, Ērika Čepule, Valērija Cimoška, Artūrs Brahmanis, Luiza Valērija
Seļezņova, Vladislavs Jerins, Krista Viola Vanaga.
Pavadošais pedagogs - Liene Dreimane, kura par pieredzi saka – mūsu jaunieši ir gudri, drosmīgi un gaiši cilvēki! Esmu droša par
Latvijas, Eiropas un pasaules nākotni!
Viņi grib un var domāt un pārliecinoši argumentēt par komplicētām tēmām un ar prieku ir gatavi to darīt, iedziļinoties dziļāk nekā to no
viņiem prasa. Viņi spēj kritiski analizēt darba procesu un sniegt konstruktīvus ieteikumus, lai to padarītu efektīvāku.
Viņi spēj aizstāvēt savu viedokli teju 500 cilvēku lielā auditorijā. Viņi uzdrīkstas personīgi un proaktīvi EP pārstāvjiem uzdot ne tik
ērtus, bet ārkārtīgi svarīgus jautājumus par fiskālās politikas izmaiņām un sociālās nevienlīdzības mazināšanu Eiropā.
Šī diena bija, iespējams, gandarītākā dienā manā pedagoga karjerā. Ne jau vien tamdēļ, ka jaunieši pēc pasākuma atzina, cik vērtīgs
patiesībā ir mūsu darbs stundās, jo viņi redz, ka spēj pārliecinošāk veidot pamatotus argumentus, ka atšķirībā no citiem saprot, kā
vajadzētu veidot konstruktīvu diskusiju un ka problēmām ir jāmeklē jēgpilni un reāli risinājumi. Esmu neizsakāmi gandarīta tamdēļ, ka
viņi katrs uzdrīkstējās un izaicināja sevi, pārkāpa pāri komfortam, bailēm un nedrošībai, darīja krietni vairāk nekā es biju gaidījusi!
Patiesi lepna un neizsakāmi gandarīta! Viņi ir mana gaisma, iedvesma un ticība!

Sveicam titula “Klases dvēsele” un “Skolas dvēsele” ieguvējus!
Klase

Dvēseles

Dvēseles

Klase
7.c

Elīza Apela

8.a

Katrīna Zvaigzne, Beāte Bružāne

2.c

Letīcija Kazakeviča,
Anete Eglīte
Marta Sevčuka,
Melānija Semjonova
Linda Suharska

8.c

Haralds Berķis

3.a

Adriana Semjonova

9.a

Elīna Bērziņa

3.b

9.c

Andrejs Siliņš

3.c

Sofija Zagladova,
Katrīna Eiduka
Alise Grigorjeva

10.a

Sintija Borbale

4.b

Kate Čižika

10.b

Anna Viktorija Mazure, Klāvs Balodis

4.c

Santa Ozola

11.

Laura Rozentāle, Linda Borbale

5.a

Alise Liskova

12.

Krista Viola Vanaga, Kārlis Eiduks

5.b

Edgars Ivanovs

2.d

Valters Jānis Kalniņš

5.c

Alise Lauska, Paulis Kļaviņš

2.g

Konstantins Devjatņikovs

6.a

Rihards Endelis

3.d

Elza Dukure

6.b

Evelīna Zaķe, Agate Gražule

3.e

Ivans Polovcevs

6.c

Daniela Sedola

4.d

Dana Danija Veinberga

7.a

Kristiāna Kristija Bergmane

4.e

Anastasija Bindare

2.a
2.b

Skolotājs – Skolas dvēsele (6.-9.kl.)
Brigita Zute
Skolotājs – Skolas dvēsele (10.-12.kl.)
Lelda Balode
Skolotājs – Skolotāju kolektīva dvēsele
Brigita Melnace
Skolotājs – Olaines sākumskolas
Skolotāju kolektīva dvēsele
Tatjana Bardova

29.10.2018.- 21.12.2018.
PASĀKUMI 29.10. – 21.12.2018.
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29.10. Mācību nodarbība jaunatklātajā Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 7.c klasei.
29.10. Pasākumu cikla “Latvijas personības” ietvaros 6.a klase tiekas ar aktieri Artūru Dīci.
30.10. Pilsoniskās audzināšanas projekta “Mazais pilsonis” ietvaros pie vidusskolēniem viesojas biedrība "Jāņupes iedzīvotāji", lai
pastāstītu par projektu “No dīvāna līdz sarunu galdam”.
31.10. Mācību ekskursija uz Ventspili abām 10.klasēm.
31.10. Otrklasnieki un trešklasnieki dodas uz projekta "Sporto visa klase!" atklāšanas pasākumu arēnā "Rīga".
31.10. Policijas nodarbība "Sargā sevi pats un savas mantas!” 1.c klasei.
31.10. Šodien skolā valda Helovīns, ko organizē parlaments. Konferenču zālē garajā starpbrīdī notiek šaušalīgākais "Just dance!" un
pēc stundām - spocīgā orientēšanās pa skolu.
31.10. Mācību nodarbība Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 7.b klasei.
02.11. Mācību nodarbība Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 8.c klasei.
07.11. Mācību nodarbības Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 4.c un 5.d klasei.
08.11. Skolotāju – vecāku individuālās konsultācijas.
08.11. Vecāko klašu parlamentārieši piedalās Olaines skolu pašpārvalžu saliedēšanās pasākumā.
09.11. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 3. klašu skolēni dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2.
09.11. Šodien aktu zālē notiek skolas parlamenta saliedēšanās pasākums.
11.11. Latvijas Simtgades nedēļa iesākas ar Lāčplēša dienu. Visi kopīgi dodamies Lāpu gājienā uz jaunatklāto Pirmā pasaules kara
piemiņas vietu Olainē. Paldies visiem, visiem gājiena dalībniekiem!
12.11. Aktu zālē garajos starpbrīžos notiek pasākums "Es mīlu Tevi, Latvija!" Dalībnieki: 9.-12.klašu un skolotāju komandas.
Organizē – parlaments.
13.11. Šodien veidojam sarkanbaltsarkanu ziedu karogu 1.stāva vestibilā. Paldies visiem par atnestajiem ziediem un ieguldīto darbu!
13.11. Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 5.-6.klases noskatās Liepājas Goda teātra viesizrādes "Čomiņi". Izrādē redzētais
tiek pārrunāts arī klases stundās, runājot par dažādām tēmām - gan smēķēšanu, gan enerģijas dzērienu lietošanu un to ietekmi
uz organismu, gan izsmiešanu un apsaukāšanu; gan par labiem un sliktiem noslēpumiem, meiteņu un zēnu attiecībām,
draudzību. Izrāde tika nominēta Spēlmaņu nakts balvai kategorijā "Gada izrāde pusaudžiem", tādēļ mūsu skolā izrādi vēro un
vērtē jauniešu žūrija.
13.11. Mācību ekskursija uz Liepāju 9.a un 9.c kl.
13.11. Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros vidusskolēni skatās dokumentālo filmu "Baltu ciltis" un tiekas ar filmas
veidotājiem brāļiem Ābelēm.
13.11. Pie projekta "It`s time to care” dalībniekiem viesojas Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis, lai izglītotu skolēnus par
mežu ilgtspējību, mežu veidiem un to apsaimniekošanu Latvijā.
13.11. 8.c klase piedalās Ziemeļvalstu literatūras lasījumos Olaines bibliotēkā.
14.11.Tautas deju kolektīvs "Dzērve" Latvijas Dzimšanas dienā dāvina sākumskolēniem savus koncertus.
15.11. Latvijas nedēļā skolas vokāli instrumentālā grupa "6.alianse" uzstājas ar diviem koncertiem 6.-9.klasēm.
15.11. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 10.b klase dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2.
16.11. Pasākumu cikla “Latvijas personības” ietvaros 9.b klase tiekas ar skeitbordistu, skolas absolventu Artūru Liskovu.
16.11. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 6. klašu dabaszinātnieki dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2.
16.11. Jau šodien skolā svinam Latvijas 100.dzimšanas dienu. Visās klasēs notiek svētku klases stundas, svētku koncerti un Klases un
Skolas dvēseļu apbalvošana.
20.11. Klases stundā vidusskolēni tiek informēti par iespēju piedalīties starptautiskajos projektos. Paldies 12.klases skolēnam
Vladislavam Jerinam!
21.11. Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņi.
21.11. Matemātikas skolotāji organizē 5.klasēm pasākumu "Latvija skaitļos".
22.11. Mācību ekskursija 8.b klasei uz Vecrīgu, Latvijas Kara muzeju un P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju.
22.11. Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros vēsturnieka Krišjāņa Brakovska lekcija "Brīvības cīņas" 9.un 12.klašu skolēniem.
23.11. Šodien parlaments organizē 7.-8.klašu skolēniem pasākumu "Es mīlu tevi, Latvija!” un diskotēku.
23.11. Pasākumu cikla “Latvijas personības” ietvaros 4.b klase tiekas ar aktrisi un TV raidījumu vadītāju Janu Duļevsku un hokejistu
Rodrigo Laviņu.
24.-30.11. “Erasmus” projekta “It`s time to care” pirmā aktivitāte Čehijā, kur piedalās četri ekopadomes skolēni un četri pedagogi.
Pirms došanās uz Čehiju skolēni čakli darbojas un pēta tēmu par augsnēm un zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Šobrīd norit
gatavošanās nākamajai aktivitātei, kas notiks februārī pie mums, Latvijā.
24.-30.11. Vidusskolēnu viesošanās Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Paldies Lienei Dreimanei!
27.11. Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 9.-12.klašu skolēni skatās izrādi par Jetti Užāni "Kā man gribas iet". Pēc izrādes
Jettes Užānes 100 cimdu pāru izstāde un tikšanās ar grāmatas autori Elīnu Apsīti.
27.11. Pasākumu cikla “Latvijas personības” ietvaros 1.c klase šodien tiekas ar kordiriģentu Māri Sirmo.
28.11. Zinātniski pētniecisko darbu diena 10., 11.klašu skolēniem.
03.12. Ir sācies adventa laiks. Šodien 1.stundā pirmklasnieki iededz skolas eglītē Ziemassvētku gaismiņas.
03.12. Izglītojoša Swedbank lekcija 11.klašu skolēniem.
04.12. Ekopadome un 7.b klase piedalās Latvijas Zaļā fonda organizētajā izglītojošajā programmā "Zero waste un plastmasas
pārstrāde".
05.12. Šodien pie 1.a un 1. c klases viesojas policijas darbinieki ar nodarbību "Bīstami uz ledus".
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05.12. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 3. klašu skolēni dodas uz Dabas
muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2.
05.12. 4.c klase piedalās nodarbībā “Ziemassvētku rotājumi” Olaines bibliotēkā.
06.12. Panākumu Universitātes pasākums BA “Turība” – Karjeras plānošana un attīstīšana (EKA uzņēmējdarbības lektors
E.Čerkovskis, “Benefits Latvija” dibinātājs J.Zalāns, “Bite Latvija” klimata kontroles menedžere L.Pļavniece, biroja "Fort"
vecākā juriste M.Bērtaite, “CV-Online Latvija” personāla atlases nodaļas vadītājs K.Kotāns).
06.12. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 6. klašu skolēni dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2.
07.12. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 10.b klase dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2.
07.12. Policijas nodarbība "Bīstami uz ledus"2.klašu skolēniem.
10.-15.12. Labdarības nedēļa “Atver sirdi!”
10.12. Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 7.-8.klases apmeklē kustību un objektu monoizrādi "Karavīrs" Olaines Kultūras
namā. Režisore – Lilija Lipora, aktieris un mūzikas autors – Edgars Lipors.
10.12. Gardumu labdarība tirdziņi “Atver sirdi!”
10.,11.12. Konferenču zālē 1.-5.klasēm notiek nodarbības par riskiem internetā un atkarības no viedierīcēm. Organizē Olaines novada
pašvaldība ES finansētā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no
2017.gada līdz 2019. gadam” ietvaros. Lektors – Edgars Caics, biedrība “Esi brīvs!”
13.12. Muzejpedagoģiskā Ziemassvētku nodarbība 1.c klasei Olaines muzejā.
14.12. Gardumu labdarības tirdziņi “Atver sirdi!”
14.12. Fizikas eksperimenti Jauno dabaszinātnieku skolas dalībniekiem ESF projekts Nr.8.3.2.2.
14.12. Muzejpedagoģiskās Ziemassvētku nodarbības 4.b un 5.b klasei Olaines muzejā.
15.12. Labdarības pasākums “Atver sirdi!”
17.12. Muzejpedagoģiskā Ziemassvētku nodarbība 1.a klasei Olaines muzejā.
18.12. Ziemassvētku ballīte 5.-8.klašu skolēniem. Organizē parlaments.
18.12. Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņi.
19.12. Pasākumi “Mēs lepojamies” 1.-4.kl. skolēniem.
19.12. Ziemassvētku pasākums pirmskolēniem.
20.12. Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros Dirty Deal Teatro viesizrādes "Kā Saule gadījās" 1., 2.klašu skolēniem.
20.12. Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros Liepājas Goda teātra viesizrādes "Čomiņi" 7., 8.klasēm.
21.12. Liecību saņemšana.
21.12. Ziemassvētku koncerti 5.-8.klasēm.
21.12. 9.-12.kl. koncerts “Zvaigžņu nakts” un Ziemassvētku balle. Spēlē grupa “Vēja radītie”.
Atskats uz Olaines sākumskolā notikušajiem pasākumiem un aktivitātēm pirmajā pusgadā
2018./2019.m.g. Olaines sākumskolā
Velda Veinberga, direktora vietniece
Sporta pasākumi:
 Skolas saliedēšanas sporta pasākums
Literārās pēcpusdienas:
 1.klašu viesošanās Jaunolaines bibliotēkā
Patriotu nedēļās:
 Mārtiņdienas tradīcijas un tirdziņš
 Latvijas 100. gadadienas svinīgā stunda un koncerts, klašu dvēselīšu apbalvošana
Olimpiādes:
 Dalība starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē Ķekavā
Citi pasākumi:
 Ekoskolu apbalvošanas pasākums – iegūts Zaļais diploms
 Nodarbība kopā ar Valsts un Pašvaldības policiju 1. klasēm “Mans drošais gājēja ceļš”
 Dalība jauno vides pētnieku konkursā “Iepazīsti Latvijas dabu” (Olaines sākumskolas komanda skolotājas Ingas Stariņas
vadībā ieguva 3.vietu)
 Dzīvnieku aizsardzības dienas pasākumi
 Klusuma nodarbības 1. klasēm projekta ietvaros
 Zinātnes diena 1.klasēm ar Olaines novada pašvaldības atbalstu
 Dalība latviešu valodas aģentūras izsludinātajā zīmējumu konkursā “Mans bērnības stāsts”
 Dalība makulatūras vākšanas konkursā
 Valmieras kinostudijas teātra izrāde “Trīs sivēntiņi” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros
 SMU dalībnieku pieredzes brauciens uz Olaines 1.vidusskolu
 Pirmā semestra noslēguma pasākums “Ziemassvētku noskaņas”, klašu eglītes
Sadarbība:
 Skolas ansambļa dalība sadarbības koncertā par godu Latvijas 100gadei kopā ar PII ”Magonīte”
Paldies visiem ieinteresētajiem, aktīvajiem, darbīgajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem!
Lai ražīgs un darbīgs arī nākamais gads!
Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe

