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BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Skolas mazo uzņēmēju ekskursija 
Brigita Eltermane un Sandra Teile, SMU koordinatores 
7.novembrī ekskursijā devās iepriekšējo divu mācību gadu skolas mazo uzņēmēju aktīvākie dalībnieki. Skolēni devās uz 

Karameļu darbnīcu Jelgavā, kur vēroja karameļu gatavošanas paraugdemonstrējumu, degustēja tās un  gatavoja savu 

karameli; Rideļu dzirnavām Engures pusē, kur tika iepazīstināti ar miltu malšanas procesu, un  dzīvnieku patversmi “Ķepu 

ķepā” Jelgavas novadā. Paldies skolēnu ģimenēm par ziedojuma naudiņu dzīvnieku patversmei! Varējām iegādāties un 

aizvedām 120kg sausās suņu barības. 

Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus! 
 

 Olaines 1.vidusskola - viena no labākajām Latvijas skolām 
Elita Kalnbērza, direktora vietniece mācību darbā 7.-12.kl. 
2019.gada 25.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē tika apbalvotas  Draudzīgā aicinājuma skolu 

reitinga labākās Latvijas izglītības iestādes, kurās ir iespēja iegūt vidējo izglītību. Apkopojums tiek veikts pēc 

skolēnu rezultātiem centralizētajos eksāmenos četrās nominācijās - ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), 

pilsētu (lielpilsētas un pilsētas) vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas. 2019.gadā Latvijas pilsētu 

vidusskolu grupā Olaines 1.vidusskola ieguva 1. vietu, apbalvojumu Mazā pūce un pateicību skolas vadībai par 

izcilu  mācību darba organizāciju. Lepojamies, ka mūsu pedagogu un skolēnu veiksmīgas sadarbības rezultāti 

kopvērtējumā no 390 Latvijas skolām ierindoti augstajā 16.vietā valstī,  apsteidzot pat 38 ģimnāzijas (kopā ir 47 

ģimnāzijas).  Paldies visiem pedagogiem, kuri no sirds strādāja, iedvesmoja un motivēja skolēnus izciliem 

sasniegumiem - ir iedota laba ceļamaize, lai jaunieši veiksmīgi kāptu pa savas karjeras kāpnēm! Paldies 

absolventiem un viņu vecākiem! 

 

 Ikšķiles un Olaines novada pašvaldības, būdamas 2019.gada Latvijas jauniešu galvaspilsētas,  6.decembrī Tīnūžu 

tautas namā organizēja “Jauniešu gada balvas” pasniegšanas pasākumu. 

                             Priecājamies par mūsu skolēniem un absolventiem, kas tika apbalvoti šajā pasākumā: 

 Helēna Marija Jēģere, 11.kl. – Gada jaunietis 

 Elīna Bērziņa, absolvente – Gada brīvprātīgais 

 Miks Kelle, 8.kl. – veicināšanas balva nominācijā Gada brīvprātīgais 

 Par personisko ieguldījumu un brīvprātīgo darbu Jauniešu galvaspilsētas aktivitāšu plānošanā un norisē balvu 

saņēma: Elīna Bērziņa, Santa Kristiāna Zeltiņa, Helēna Marija Jēģere, Šarlote Bidiņa.  

 2.klašu skolēni piedalījās projekta „Sporto visa klase” jaunā mācību gada atklāšanas pasākumā, kas notika Rīgā, 

„Arēna Rīga”. Mūsu skola tika pagodināta ar Latvijas Olimpiskās komitejas specbalvu kā aktīvākā izglītības iestāde 

Latvijā „Sporto visa klase” projekta ietvaros. Balvā tika pasniegta „Sporto visa klase” statuja un grāmata „Latvijas 

sporta lepnums 100”. 

 
ESF projekts  “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
Elita Kalnbērza, direktora vietniece mācību darbā 7.-12.kl. 
 Lai no 2020.gada veiksmīgi uzsāktu kompetenču pieejā balstītu mācību procesu 1.,4.,7. un 10.klasēs, Olaines 1.vidusskola, 

kā viena no 100 pilotskolām, turpina Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

(Skola2030) aprobāciju - skolotāji apmeklē kursus, seminārus, konferences, piedalās vebināros, plāno un vada 

starpdisciplināras mācību stundas un analizē tās, kā arī  aktīvi sadarbojas ar Olaines 2.vidusskolas kolēģiem Olaines novada 

pašvaldības izglītības un kultūras  nodaļas organizētajās mācību priekšmetu jomu koordinatoru nodarbībās. Šogad turpinām 

arī piecu skolu (Rīgas Juglas vidusskola, Mārupes Valsts ģimnāzija, Olaines 1.vidusskola, Aizkraukles novada vidusskola, 

Līvānu 1.vidusskola) sadarbību savstarpējā mācību stundu (šogad - humanitārajos mācību priekšmetos) vadīšanā un 

pieredzes apmaiņā kompetenču  projekta kontekstā. Skolas administrācija pašlaik strādā pie jaunas vispārējās vidējās 

izglītības programmas izveides, ko 9.klašu skolēniem un vecākiem prezentēs 2020.gada pavasarī. Informācija par projekta 

aktualitātēm pieejama http://www.skola2030.lv/lv . 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjC5MaS07zmAhWus4sKHa-JCgcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fvisc.gov.lv%2Fvisc%2Fprojekti%2Fesf_831.shtml&usg=AOvVaw0qlhF8zjaHGQDx4Ff45umG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjC5MaS07zmAhWus4sKHa-JCgcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fvisc.gov.lv%2Fvisc%2Fprojekti%2Fesf_831.shtml&usg=AOvVaw0qlhF8zjaHGQDx4Ff45umG
http://www.skola2030.lv/lv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klase Dvēseles Klase Dvēseles 

2.a Letīcija Dorožka 7.c Daniela Sedola 

2.b Nikola Kellija 8.a Kristiāna Kristija Bergmane 

3.a Alise Ozola, Anete Eglīte 8.b Elīna Mirmanova 

3.b Marta Sevčuka 8.c Lauma Vuškāne 

4.a 
Dana Ļebedeva, Adriana 

Semjonova 
9.a Beāte Bružāne, Marta Djačenko 

4.b 
Katrīna Eiduka, Sofija 

Zagladova 
9.b Nikola Gurjanova 

4.c Alise Grigorjeva 9.c Haralds Berķis, Jana Romaņeca 

5.a Lauma Apine 11.a Jacinta Šumahere, Sintija Borbale 

5.b Kate Čižika 11.b Klāvs Balodis, Kitija Rituma 

5.c Santa Ozola, Kārlis Avotiņš 12. Dana Matuzone 

5.d 
Dāvis Bergs, Linda Elizabete 

Nikolajeva 
2.e Katrīna Vārpsaliete 

6.a Alise Liskova 2.g Timurs Freizus 

6.b Edgars Ivanovs 3.d Amanda Opica 

6.c 
Justīne Elza Grāvere, Paulis 

Kļaviņš 
4.d Elza Dukure 

6.d Alise Rakiša   

2.lpp.     ĪSZIŅAS               28.10.2019. – 20.12.2019. 

      

Apsveicam titula “Klases dvēsele” un “Skolas dvēsele” titula ieguvējus! 

 

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

Brigita Zute 

 

Skolotājs – Skolas dvēsele (10.-12.kl.) 

Lelda Balode, Jānis Tkačuks 

 

Skolotājs – Skolotāju kolektīva dvēsele  

Brigita Melnace 
 

 

Erasmus projekts Turcijā 
Lilita Zujeva, projekta koordinatore 
No š.g. 8.decembra līdz 15.decembrim Olaines 1.vidusskolas delegācija divu skolotāju un četru skolēnu sastāvā 

devās uz Erasmus projekta „Transmitting our cultural heritages to new generations” pirmo apmācību braucienu uz 

Ödemiş, Turcijā.  

Šī bija pirmā reize, kad mūsu skolēni dzīvoja turku skolēnu viesģimenēs. Lai arī pirms brauciena ar skolēniem 

tika pārrunāts un izstāstīts par turku kultūru un reliģiju, dažiem skolēniem iepazīšanās ar citas, mums 

neraksturīgas valsts kultūru, bija īsts kultūršoks, kuru pārvarēt neizdevās visa brauciena laikā. 

Tikšanās laikā iepazināmies ar projektā iesaistītajām skolām un valstīm neklātienē, vērojot katrs valsts 

sagatavotās prezentācijas. Skolēniem bija video lekcijas par eTwinning platformu.  

Projekta tikšanās tēma Turcijā bija “Turku arheoloģiskais kultūrmantojums”, tāpēc noklausījāmies Denizli 

universitātes profesores stāstījumu par kultūras mantojuma veidiem, uzzinājām par katras projektā iesaistītās 

valsts kultūras mantojumu, kas iekļauts UNESCO kultūrmantojuma sarakstā. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kā 

tiek veikti arheoloģiskie izrakumi un pašiem iegūtās zināšanas pielietot praksē. Pēc praktiskās nodarbības 

devāmies uz Ödemiş muzeju, kur bija iespēja nokļūt restaurācijas telpā, lai uzzinātu, kā pa gabaliņiem (kā puzli)  

saliek atrastos priekšmetus. Šajā telpā apmeklētāji parasti netiek ielaisti.  

Visiem projekta dalībniekiem bija arī iespēja doties ekskursijā uz Efesu – seno grieķu pilsētu, vēlāk Romas 

impērijas pilsētu. Efesa ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, šīs Turcijas rietumos esošās drupas ir 

pēdējās paliekas no pilsētas, kuru būvēja pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu.  

Pēdējā dienā devāmies uz Izmiru, kas ir trešā lielākā Turcijas pilsēta, kurā dzīvo vairāk nekā 4 miljoni 

iedzīvotāju. Izmira ir arī otrā lielākā ostas pilsēta Turcijā. 

Mājupceļā iepazināmies ar Stambulu, pilsētu, kura atrodas divos kontinentos, apmeklējām Bazilikas Cisternu, 

Zilo mošeju, izstaigājām vecpilsētu un pastaigājāmies gar Bosfora jūras šaurumu. 

Nākamā tikšanās notiek Targovistē, Rumānijā, tikšanās tēma – „Tradicionālie mūzikas instrumenti”. 
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PASĀKUMI 28.10. – 20.12.2018. 
 

28.10. Parlaments piedalās apmācību seminārā par efektīvāku darba organizāciju. 

30.10. Garajos starpbrīžos notiek Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņi. 

01.11. Pēc stundām notiek skolēnu parlamenta saliedēšanās pasākums. 

04.11. Panākumu Universitāte BA Turība 10.,11.klasēm (T.Virga, RainSisters, A. Žimants, A.Gobzems). 

06.11. Vidusskolēni noskatās Ojāra Vācieša dzejas performanci “Lūdzami, nekāpiet laukā!” Latvijas Kultūras akadēmijas 

Dramatiskā teātra aktiera mākslas 3.kursa studentu izpildījumā, režisore un vadītāja – Zane Daudziņa. Pasākums notiek 

“Latvijas skolas somas” ietvaros un tiek integrēts literatūras stundā. 

06.11. Lekcija 3.-4.klašu skolēnu vecākiem par tēva lomu bērna audzināšanas procesā un tēva autoritāti. Organizē Olaines novada 

pašvaldība. 

07.11. Šodien  skolā notiek Latvijas Jaunatnes padomes nacionālā konference, kurā mūsu skolu pārstāv vecāko klašu 

parlamentārieši. 

07.11. Mācību ekskursija Skolēnu mācību uzņēmumu dalībniekiem. 

13.11. 2.c klase piedalās Ziemeļvalstu lasīšanas svētku pasākumā Olaines pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā. 

11.-15.11. Parlaments organizē Latvijas nedēļu. Paldies visiem, kas loka sarkanbaltsarkanās lentītes un organizē latviešu dziesmu 

karaoke. 

11.11. Visi kopīgi dodamies Lāčplēša dienas gājienā uz Pirmā pasaules kara piemiņas vietu, lai noliktu svecītes. Paldies visiem 

skolēniem, vecākiem un darbiniekiem par dalību! 

14.11. 6.d klase dodas uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai piedalītos nodarbībā “Senā skola”. 

14. 15.11. Skolā notiek Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumi. Sākumskolēni piedalās koncertos “Vai tu zini, kas ir 

Latvija?” 5.-12.klašu skolēni noskatās koncertu “Latvija gadsimtu lokos”. Paldies visu koncertu dalībniekiem! Īpašs paldies 

skolotājām  Ilzei Gailei un Inesei Protopopovai! Svētku pasākumos jau tradicionāli tiek apbalvoti titulu Klases dvēsele un 

Skolas dvēsele ieguvēji. 

20.11. Konferenču zālē pēc stundām parlaments organizē galda spēļu pēcpusdienu. Paldies visiem par jauko atmosfēru! 

21.11. Divpadsmitā klase dodas mācību ekskursijā uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai piedalītos nodarbībā “Latvijas 

gadsimts” un uz Latvijas Nacionālo teātri. 

21.11. Pasākumu cikla “Latvijas personības” ietvaros 8.c kl. tiekas ar vienu no Latvijas vadošajiem pludmales volejbolistiem 

Edgaru Toču, kurš kopā ar pārinieku Mārtiņu Pļaviņu ir kvalificējies 2020. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm. 

21.11. Skolēnu parlamenta pārstāvji projekta “Saki JĀ pašpārvaldei!” ietvaros dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Eleju un 

Jelgavu. 

22.11. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros vidusskolēni noskatās filmu “Oļegs”, kas pirms dažām dienām ieguvusi 

Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps kā labākā pilnmetrāžas spēlfilma. Pēc kinoseansa notiek diskusija ar Iekšlietu 

ministrijas pārstāvjiem par  cilvēku tirdzniecības riskiem. Pasākuma saturs tiek integrēts klases stundā. 

22.11. 6.c klase piedalās Olaines Vēstures un mākslas muzeja nodarbībā “Ceļojums laikā, 1919” Pirmā pasaules kara izziņas 

maršrutā. 

25.11. Parlamentārieši dodas uz Rīgas Centra humanitāro vidusskolu, kur piedalās pieredzes apmaiņas pasākumā. 

27.11. 4.c klase dodas uz Olaines bibliotēku, lai piedalītos nodarbībā “Saudzē dabu! Mezglo maisiņus! Plastmasas maisiņu otrā 

dzīve.” 

27.11. Policijas nodarbība par mobingu 7.c klasei. 

29.11. Programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros  notiek koncertstāsts "Latvijas gadsimts" par latviešu profesionālās mūzikas 

attīstību 6.klašu skolēniem. Koncertā piedalās vokālā grupa “UNIVERSUM”. Programmas saturs palīdz nostiprināt mūzikas 

stundās apgūto. 

29.11. Policijas nodarbība 6.c klasei par administratīvo un kriminālo atbildību, bet 3.a un 3.c klasei par drošību uz ledus. 

29.11. Divpadsmitā klase apmeklē Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Zem diviem karogiem”. 

02.12. Ir sācies advents - Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šodien pirmo klašu skolēni iededz skolas eglīti. 

03.12. Mūsu skolā notiek seminārs par laika plānošanu Olaines novada skolu pašpārvalžu jauniešiem. Lektors – Kristaps Kravalis.  

04.12. Pirmās palīdzības ABC pulciņš dodas mācību ekskursijā. 

04.12. Programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros 7.un 8.klašu skolēniem notiek  Ditas Balčus teātra muzikāla, interaktīva izrāde 

– modes šovs "Viņš ir pliks!" pēc H. K. Andersena pasakas “Karaļa jaunais tērps” motīviem. Izrādes saturs tiek integrēts 

literatūras un mākslas stundās. 

08.-15.12. Divi pedagogi un četri vecāko klašu skolēni  piedalās Erasmus +KA2  starptautiskajā skolu projektā “Mūsu kultūras 

mantojuma nodošana nākamajām paaudzēm” Turcijā. 

09.12. Konferenču zālē programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros notiek komponista Māra Lasmaņa dziesmu programma ar 

latviešu dzejnieku vārdiem māsu Dimantu izpildījumā  “Es nāku no mazas tautas” 1. un 3.klašu skolēniem. Programmas 

saturs tiek iekļauts mūzikas stundās. 
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 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe 

10.12.  Vidusskolēniem notiek Aizsardzības ministrijas organizēta lekcija “Kā mēs sargājam Latviju”. Lekcijā tiek 

stāstīts par valsts aizsardzību, kā arī sabiedrības rīcību krīzes situācijā. 

10.12.  7.b klase dodas uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

11.12.  Panākumu Universitāte BA Turība 10.,11.klasēm (L.Saulīte, K.Pacēvičs, A.Gruzdiņš, "Bite Latvija"). 

12.12.  Parlamenta organizētā galda spēļu pēcpusdiena. 

12.12. 2.b klase pēc stundām dodas uz Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, lai piedalītos Ziemassvētku 

radošās darbnīcās. Paldies klases audzinātājai Silvijai Silārei. 

13.12. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 7.un 9.klašu skolēniem notiek pasākums “Par mūziku, cilvēku 

un Latviju. Stāsti un mūzika ar Aivaru Hermani”. Pasākums tiek integrēts mūzikas stundā, tajā piedalās 

ģitāras virtuozi Aivars Hermanis un Ēriks Upenieks. 

16.12. Programmas ”Latvijas skolas soma” ietvaros 2.un 4.klašu skolēniem notiek  Ditas Balčus teātra izrāde - sena 

Ziemassvētku pasaka - "Trīs". Izrādes saturs tiek iekļauts mūzikā, latviešu valodā un klases stundā. 

16.12. Čaklie Skolas padomes rūķīši gatavo saldumu paciņas visiem skolas skolēniem. Paldies vecākiem, 

pedagogiem un skolēniem, kuri piedalās! 

17.12.  Ikgadējie pasākumi “Mēs lepojamies” sākumskolēniem. Paldies visiem deju kolektīva, ansambļa un kora  

dalībniekiem par burvīgo koncertu! Paldies skolotājām Elīnai Kirilovai un Agnijai Briedei! 

17.12. Skolas deju zālē notiek 5.-8.klašu Ziemassvētku ballīte. Paldies vecāko klašu parlamentāriešiem par 

pasākumu! 

18.12. Garajos starpbrīžos visiem ir iespēja iegādāties Ziemassvētku dāvaniņas  Skolēnu mācību uzņēmumu 

tirdziņā. 

20.12. Liecību saņemšana un Ziemassvētku koncerti 5. – 8.klašu skolēniem. Paldies tautas deju kolektīvam 

“Dzērve” un vokālajam ansamblim “Unda”. 

20.12. Liecību saņemšana un 9.-12.klašu Ziemassvētku koncerts, kā arī ikgadējā Ziemassvētku balle, kurā spēlē 

grupa “Laikā pirms”. 
 
Atskats uz Olaines sākumskolā notikušajiem pasākumiem un aktivitātēm pirmajā pusgadā 
Velda Veinberga, direktora vietniece 
Sporta pasākumi: 

 Skolas saliedēšanas sporta diena 

 Spēka diena Latvijai 

Literārās pēcpusdienas: 

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

 Dzimtās valodas pēcpusdiena mazākumtautību plūsmai 

Mācību ekskursijas: 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka ( 4.d klase) 

 Olaines vēstures un mākslas muzejs -  muzejpedagoģiskās nodarbības pirmsskolai un 4.d klasei 

 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs - pedagoģiskā nodarbība 3.f klasei 

 Maizes ceptuve “Lāči” – nodarbība 2.d klasei 

 Nodarbība Līgatnes dabas takās 3.d klasei 

Patriotu nedēļa: 

 Mārtiņdienas gadatirgus 

 Lāčplēša diena un svecīšu nolikšana pie piemiņas akmens Jaunolainē 

 Latvijas 101. gadadienas svinīgā stunda, klašu dvēselīšu apbalvošana  

Citi pasākumi: 

 Latvijas skolas somas pasākumi: 28.oktobrī programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros baudījām 

izglītojošu koncertu "Atklāj ģitāru", 9.decembrī teātra izrādi “Māja zem varavīksnes” 

 Dzīvnieku aizsardzības dienas pasākums mazākumtautību plūsmā 

 I semestra noslēguma Ziemassvētku pasākumi 

Sadarbība: 

 23.09. Pasākums “Saldējums ar lielajiem” sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību. 

 Divi ritmikas pulciņa koncerti Olaines Sociālās aprūpes centrā - Veco ļaužu dienā un Ziemassvētkos. 

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

Lai ražīgs un darbīgs arī nākamais gads! 
 


