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Olaines
1.vidusskolas
informatīvais
izdevums

AKTUĀLA INFORMĀCIJA
05.01. – 13.03.2015.

Skolēnu uzņemšana
Olaines 1. vidusskolas 10. klasē
Uzņem skolēnus, kuriem gada vidējais vērtējums ir „5” vai augstāks un nav nepietiekamu
vērtējumu. Skolēnus, kuriem 9. klases mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 6,5 un augstāks, 10. klasē
uzņem bez iestājpārbaudījuma.
 15. JŪNIJĀ PLKST. 9.00 – 12.00 DOKUMENTU IESNIEGŠANA SKOLAS LIETVEDĪBĀ:
1) iegūto pamatizglītību apliecinošs dokuments;

2) direktoram adresēts vecāku iesniegums uz skolas veidlapas (pieejams skolas mājas lapā www.o1vsk.lv vai
aizpildāms skolā);
3) pases oriģināls;
4) skolēna medicīniskā karte ( ja skolēns iestājas no citas skolas).
 15. JŪNIJĀ PLKST. 12.15 - IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS
 16. JŪNIJĀ PLKST. 9.00 – informācija par uzņemšanas rezultātiem un 10.klases
skolēnu tikšanās ar skolas administrāciju.

Jauniešu konkurētspējas veicināšanai vidusskolā mēs piedāvājam:
Izvēles mācību priekšmetus - programmēšanas pamati, tehniskā grafika
Interešu izglītības un grupu nodarbības 4 jomās:
Valodas - Spāņu valodas klubs (sadarbībā ar spāņu kultūras centru Seneca)
Karjeras izvēle - Panākumu Universitāte (tikšanās ar veiksmīgiem uzņēmējiem), biznesa ideju-jauno uzņēmēju klubs
(skolēnu mācību uzņēmumu dibināšana), sevis izzināšanas nodarbības, literārais pulciņš - avīze „Muša
Medū”, pirmās palīdzības ABC
Māksla -mākslas pulciņš, datordizaina pulciņš, jauniešu deju kolektīvs „Dzērve”, teātra pulciņš, vokālais ansamblis
„Unda”
Sports - alpīnisma un aktīvā tūrisma pulciņš, iespēja individuāli nodarboties trenažieru zālē
Olaines novada domes atbalsts: 30 euro stipendija katru mēnesi 10. - 12.klasē, Panākumu Universitātes dalības
maksa, daļēji apmaksātas pusdienas, darba burtnīcas, dienasgrāmatas, apmaksātas mācību ekskursijas.
UZŅĒMĪBA, RADOŠUMS, SADARBĪBA, PATRIOTISMS – OLAINES 1.VIDUSSKOLAS
JAUNIEŠUS RAKSTUROJOŠĀS ĪPAŠĪBAS! MĒS GAIDĀM TEVI OLAINES 1.VIDUSSKOLĀ!

9.klašu skolēniem un vecākiem!
26.martā plkst.19.00 notiks 9.klašu vecāku
kopsapulce !
No 2015.gada 26.februāra līdz 30.aprīlim
CETURTDIENĀS 117.kabinetā plkst.
15.00-17.00 iespēja saņemt informāciju
par karjeras plānošanu pēc 9.klases
(iepriekš lūdzam pieteikties personīgi vai
pa tel. 67147302)

Cienījamie vecāki!
Laipni lūdzam apmeklēt Olaines 1. vidusskolas
vecāku -skolotāju konsultācijas.
Mācību priekšmetu skolotāji un audzinātāji Jūs
gaidīs skolā
26. martā no plkst. 17.00 līdz 20.00.

Uz tikšanos skolā!
Skolotāji un administrācija
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Panākumi un aktivitātes
Stipendijas vidusskolēniem

Skolas padomes sanāksme

Divdesmit seši vidusskolēni, kuru sekmes 2014./2015.m.g.
1.semestrī bija no 7 līdz 10 ballēm, ar 2015.gada janvāri saņem
Olaines novada pašvaldības stipendiju:

Aija Jankava, bibliotekāre
11. martā notika Skolas padomes kārtējā tikšanās. Skolas
direktors informēja klātesošos par aktualitātēm mācību un
ārpusskolas aktivitātēm, skolas budžetu 2015.gadam un
plānotajiem remontdarbiem.
Gadskārtējo skolas vecāku konferenci tika nolemts
organizēt 23.aprīlī plkst.18.30. Konferences tēma: videi
draudzīgas vērtību sistēmas un rīcības veidošana ceļā uz
Eko skolas statusu. Darba kārtībā vecāku padomes
pārvēlēšanas un prezentācijas.
Aicinām vecākus izteikt priekšlikumus par konferences
organizēšanu, sūtot ieteikumus uz skolas padomes e-pastu
skolas_padome@o1vsk.
Nākamā
skolas
padomes
sanāksme maijā.

10.kl. - Zavadska Marika.
11.kl. - Hudicka Alīna, Kārklevalka Zane, Temirjova Anastasija,
Tolstiha Agnese, Bērziņa Eva Evita, Giceviča Ieva, Konošonoka
Beatrise, Pētersone Reičela, Rudmane Elīna, Sisene Dita.

Karjeras izglītības akcija "Ēnu diena-2015"

12.kl. - Andrejevs Artūrs, Meļņikova Elīna, Pētersons Ričards,
Sadova Anželika, Žira Suzanna Karīna, Barižikova Lana, Fukse
Sabīne, Gaļinska Santa, Janauska Līva, Konošonoka Vita,
Krivošeina Marija, Ķemers Daniels, Luckāne Lauma, Orste Līna,
Šteņa Veronika.
Mēs lepojamies ar Jums!

Elita Kalnbērza, direktora vietniece mācību darbā
Kopumā karjeras izglītības biržā jauniešiem www.enudiena.lv šogad bija reģistrējušies 1003 Ēnu devēji un 22 600
potenciālie Ēnotāji, kas turpina pēdējos gados vērojamo darba devēju un skolēnu intereses pieaugumu. Kopš 2009. gada Ēnu
devēju skaits ir palielinājies gandrīz četras reizes, savukārt Ēnu dienai reģistrēto skolēnu skaits palielinājies vairāk nekā septiņas reizes.
Jāpiebilst, lai skolēns tiktu apstiprināts kādai no kārotajām vakancēm, bija jāraksta nopietna motivācijas vēstule. 2015.gada Vislatvijas
Ēnu dienā no Olaines 1. vidusskolas piedalījās neliels skolēnu skaits, toties tie 37 skolēni, kuri 11.februārī devās ēnot –izpētīt kādas
profesijas darba specifiku, visi atgriezās skolā emociju pārpilni un atzina, ka šī diena bijusi ļoti nozīmīga viņu dzīvē.
Plašāku informāciju skatīt skolas mājas lapā.

Skolas interešu izglītības pulciņu dalība skatēs
22.01. Teātra pulciņš ar literāro uzvedumu „Daugava” piedalās starpnovadu (Carnikavas, Ķekavas, Salaspils, Olaines un Ikšķiles)
mazo formu uzvedumu konkursā un iegūst II pakāpi. Paldies mūsu aktieriem un skolotājai Ingai Laipniecei!
19.02. visi trīs skolas vokālie ansambļi piedalās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2015”:
„Cīrulīši”, 1.-4.kl. (sk.L.Kārkliņa) – II pakāpe;
„Unda” gan vecākajai grupai, gan jaunākajai – I pakāpe, un jaunākā grupa izcīna iespēju piedalīties Zemgales novada skatē 7.martā,
kur iegūst II pakāpi. Apsveicam!
18.martā mūsu skolas tautas deju kolektīva „Dzērve” (sk.A.Freimane un J.Gogulis) piecas grupas (2.-12.kl.) piedalās starpnovadu
skatē, lai cīnītos par iespēju piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas notiks šovasar. Kuri kolektīvi tiks uz
svētkiem, būs zināms maijā, bet esam lepni par rezultātiem:
Laureāti – 3.-4.kl. un 7-9.kl. dejotāji
I pakāpe – 2.kl.,5.-6.kl. un 10.-12.kl.dejotāji.
27.martā turam īkšķus par 2.-4.klašu kori (sk.L.Kārkliņa), kas piedalās starpnovadu koru konkursā!

Konkurss “Vai
latviski?”

tu

proti

rakstīt

un

runāt

Ina Velberga, latviešu valodas un literatūras skolotāja
3. martā notika latviešu valodas skolotāju organizēts konkurss
vidusskolēniem “Vai tu proti rakstīt un runāt latviski?”. Katrā
vidusskolas klases komandā 6 cilvēki – īsteni rakstītpratēji un
valodīgi cilvēki. Arī skolotāji bija atsaucīgi un sacentās kopā ar
vidusskolēniem. Konkursā komandas sacentās, cik labi prot salikt
pieturzīmes, vai prot pareizi uzrakstīt tādus grūti lasāmos latviešu
valodas vārdus kā aizkari, istaba, griesti, atvilktne u. c., kā arī
demonstrēja, cik labi apguvuši divdabju pareizrakstību un visādas
līdzskaņu mijas.
Uzvarēja, protams, draudzība, bet punktu visvairāk saskrēja skolotāju
komandai. Tas priecē, jo kas gan tas būtu par skolotāju kolektīvu,
kurā nebūtu vislabākie rakstīt un runātpratēji?

“Gada klase” 2015
Aija Jankava, bibliotekāre
23.janvārī spraigā sacensību gaisotnē noritēja
tradicionālās sacīkstes vidusskolēniem “Gada klase”.
Piecas viduskolas klašu komandas sacentās prāta,
roku, kāju, mēles un zināšanu veiklībā.
Pasākumu vadīja nopelniem bagātās šovu vadītājas
Vineta Kušķe un Sandra Teile, vērtēja bargā, bet
taisnīgā žūrija, kuras priekšsēdis un “smadzenes” ir
Ilze Orste. Sacensības interaktivizēja “Iespējamās
misijas” skolotāji Dace Zariņa un Juris Zakrevskis.
Paldies žūrijas īpašajam viesim Olaines novada
pašvaldības izpilddirektoram Ģirtam Batragam par
skarbo un motivējošo vērtējumu.
Uzvaras laurus plūca 12. B klase. Sumināti! Paldies
pasākuma radošajai komandai. Tiksimies pēc gada!

05.01.2014.- 13.03.2015.
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Sportiskie panākumi
Sports

Māris Auzāns, sporta organizators
23. janvārī norisinājās starpnovadu skolu sacensības tautas bumbā. Sacensībās piedalījās Olaines, Salaspils Ķekavas, Ikšķiles
novadu skolu komandas ar 4.-5. kl. zēnu un meiteņu komandām. Meiteņu grupā mūsu skolas komanda izcīnīja dalīto 7.-8. vietu.
Zēnu grupā mūsu skola izcīnīja 4. vietu.
5. februāris - Olaines novada izglītības iestāžu sacensības telpu futbolā. Mūsu skolas vidusskolēni pārspēja Olaines 2.
vidusskolas futbolistus, bet piekāpās OMTK futbolistiem.
6. februārī Rīgas čempionātā vieglatlētikā telpās Aldis Graudiņš izcīnīja 2. vietu 60 metru skrējienā ar jaunu personīgo rekordu
7,31s.
7. februārī U-16 grupas vieglatlēti startēja LČ telpās. Labābais sasniegums Kārlim Eidukam 60 metru barjerotajā distancē - 5.
vieta priekšskrējienos. Finālā Kārlis nestartēja traumas dēļ.
11. februārī mūsu skolas jaunie vieglatlēti startēja Sporta skolas „Arkādija” atklātajās sacensībās 3-cīņās. Ļoti veiksmīgs starts
padevās Martai Migliniecei, kas izcīnīja 1.vietu spēka 3-cīņā.
12. februāris – Olaines novada izglītības iestāžu sacensības Spēka diena.
Spēka diena ir spēka, izturības un ātruma sacensības, kas ietver spēka vingrinājumu elementus ar dalībnieka personīgo svaru un
pielikto svaru.
Meiteņu konkurencē: 6. vieta Alisei Melnei, 5. vieta Gitai Auzānei, 2. vieta Reičelai Pētersonei un 1. vieta Unai Auzānei.
Zēnu konkurencē piedalījās viens mūsu skolas audzēknis, kurš neiekļuva labāko sešiniekā.
14. un 15. februārī Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās U 18 un U 20 grupām Kuldīgā startēja Aldis Graudiņš – 7. vieta
60m skrējienā,15. vieta 300m skrējienā un Inita Veļikodnaja - 19. vieta 60m skrējienā.
18. februāris. Olaines novada mācību iestāžu sporta spēlēs ledus stafetēs un šorttrekā.
Ledus stafetēs 1. vietas izcīnīja trešo, ceturto, sesto, septīto, devīto un vidusskolas klašu komandas.
Ātrākie šorttreka sacensībās - Ernests Kazakēvičs, Ģirts Kaimiņš, Loreta Dārta Auziņa, Niks Edžus Bērziņš, Roberts Brencs,
Everita Evertovska, Jūlija Mihailova, Kristaps Bukšs, Kārlis Eiduks, Linda Prodniece, Justīne Seļuka, Dana Nikola Ņikitina.
18. februāris Iecavas novada sporta skolas "Dartija" atklātās sacensības vieglatlētikā telpās "B" grupai. Mūsu skolas vieglatlētu
labākie sasniegumi:
Alisei Melnei 1. vietas 30m skrējienā un augstlēkšanā, 3. vieta 30m barjerotajā distancē,
Lindai Megijai Šveklei 2. vieta 30m barjerotajā distancē un 3. vieta lodes grūšanā,
Samantai Čunčulei 1. vieta lodes grūšanā,
Raitim Haraldam Butleram 2. vietas 30m un 400m skrējienos,
Ērikam Zommeram 2. vieta lodes grūšanā,
Rolandam Muhinam 3. vieta 400m skrējienā.
24. februāris. Olaines novada izglītības iestāžu sacensības telpu futbolā.
5.-6. klašu komanda ar rezultātu 4:1 pārspēja Olaines 2. viduskolas komandu, bet 7.-8. klašu komanda piekāpās pretiniekiem ar
rezultātu 3:4.
24. un 25. februāris. Sporta skolas "Arkādija" atklātās sacensības A un B grupai.
B grupā veiksmīgs starts un divi personīgie rekordi padevās Alisei Melnei 60m skrējienā 9,00 un tāllēkšanā 4,44 metri.
A grupā tika izcīnītas trīs trešās vietas - Inita Veļikodnaja 300m distancē, Una Auzāne lodes grūšanā, personīgo rekordu labojot
gandrīz par metru un 4 x 160m stafetē (Una Auzāne, Gita Auzāne, Inita Veļikodnaja, Reičela Pētersone).
3. martā Ikšķilē pulcējās Olaines, Salaspils, Ķekavas un Ikšķiles novadu skolu 6.-7. klašu jaunie florbolisti. Sešu komandu
konkurencē mūsu komanda izcīnīja 1. vietu un tiesības piedalīties Zemgales reģiona skolu sacensībās florbolā. Apsveicam!
Komandā spēlēja – Patriks Balodis, Patriks Kristiāns Radionovs, Gustavs Gulbis, Ralfs Tārs, Kristaps Mārtiņš Bukšs, Ainārs
Kalniņš, Lauris Meļņikovs, Valters Daniels Vītoliņš, Klāvs Balodis, Edvards Kirilovs, Rimants Ābele.
4. marts. Iecavas novada sporta skolas "Dartija" atklātās sacensības vieglatlētikā telpās "D" grupai. Mūsu skolas vieglatlētu
labākie sasniegumi:
Martai Migliniecei 2. vietas 30m skrējienā un augstlēkšanā,
Martai Čunčulei 1. vietas augstlēkšanā un 400m skrējienā, 2. vietas 30m barjerskrējienā un lodes grūšanā,
Evitai Jauntirānei 1. vieta lodes grūšanā, 3. vietas augstlēkšanā un 30m barjerskrējienā,
Amandai Pauniņai 1. vieta 30m barjerskrējienā un 3. vieta lodes grūšanā,
Evelīnai Lismanei 3. vieta 30m skrējienā,
Nikam Stikānam 1. vieta 30m barjerskrējienā un 2. vieta 400m skrējienā,
Ģirtam Kaimiņam 3. vietas 30m skrējienā un augstlēkšanā,
Adrianam Ivanovam 3. vieta lodes grūšanā.
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Pasākumi
PASĀKUMI
05.01. – 13.03.2015.

13.01. Vidusskolēniem notiek tikšanās ar Paulu no Vācijas, kura pārstāv klubu „Māja” un pastāsta jauniešiem par brīvprātīgā darba iespējām
Eiropā.
14.01. Skolā notiek skatuves runas konkurss, kurā noskaidrojam pirmo vietu ieguvējus, kas pārstāvēs mūsu skolu starpnovadu konkursā.
15.01. Panākumu Universitātes radošās darbnīcas un lekcijas BA Turība (uzņēmēja Marika Ģederte, improvizācijas teātra komiķis Jānis
Skutelis, biznesa psihologs Jānis Roze).
16.01. Jau trešo reizi notiek pasākums "Tēja ar direktoru", kurā piedalās tie 5.-12.klašu skolēni, kuriem 1.semestra liecībās ir tikai labi un
teicami vērtējumi. Tiek dzerta tēja, ēsts kliņģeris un runāts par skolas nākotnes iecerēm.
16.01. Omulīgā gaisotnē notiek parlamenta jaungada pasākums un 1. pusgada analīze.
21.01. Rīgā notiek TITAN Latvijas čempionāts 2015, kurā skolu komandas sacenšas par labāko TITAN spēlētāju godu. Fināla turnīrā piedalās
arī mūsu skolas komanda Syndicayte – Ričards Pētersons, 12.a un Artūrs Lībietis–Lībaitis, 12.b.
23.01. Ikgadējais pasākums „Gada klase”, kurā vidusskolas klases cīnās par šī godpilnā titula iegūšanu.
26.-30.01. Zinību nedēļa 1.-4.klasēm. Tiek rēķināti neparasti uzdevumi, zīmēti milzīgi kolektīvi zīmējumi, sākumskolēni gūst pirmo
priekšstatu par ķīmiju un bioloģiju un piedalās tautadziesmu karaoke.
28.-30.01. Parlaments organizē Mākslas nedēļu, kurā notiek dažādas aktivitātes, piemēram, starpbrīžos skolas vestibilā ģitāru pavadījumā tiek
dziedātas dažādas dziesmas.
29.01. - 4.02. 5. klašu meiteņu tamborēto šaļļu izstāde.
31.01. – 06.02. Dalība starptautiskajā "ERASMUS +" projektā "Its time to help" Čehijā. Šī posma aktivitāte – atkritumi un to pārstrāde.
1.02. Skolēnu mācību uzņēmums V&K Dance piedalās mūsdienu deju konkursā „Ziema-2015” Rīgas Hanzas vidusskolā. Paldies K.Baufalei
un V.Janovskai par skolēnu sagatavošanu!
.002.- 6.02. Skolā notiek ikgadējā bateriju vākšanas akcija. Šogad esam savākuši 221kg un 595g izlietoto bateriju. Visaktīvākie - 4.b klase
(kl.audz. S.Medne), kuri savāc 46 kg bateriju!!
2.02. Iespējamās misijas akcijas “Iedvesmo mācīties!” ietvaros 6. klases skolēniem angļu valodas stundu par tēmu “No Ventspils apkārt
pasaulei” vada pirmais latviešu profesionālais skeitbordists Madars Apse.
3.02. Panākumu Universitātes radošās darbnīcas un lekcijas BA Turība (mūziķis Markus Riva, pasākumu aģentūras „Chocolade Events”
kreatīvā direktore Sindija Vilde-Spinga, Latvijas ielu vingrotāju biedrības prezidents Māris Šlēziņš)
05.02. Paldies skolotājai S.Silārei par jauko Meteņdienas pasākumu 1.-2.klašu skolēniem!
5.02. Iespējamās misijas akcijas “Iedvesmo mācīties!” ietvaros 11. klases skolēniem politikas stundu vada žurnāla "Ir" galvenā redaktore
Nellija Ločmele.
06.02. Ikgadējais skolas interešu izglītības pulciņu 1.-4.klašu dalībnieku atpūtas pasākums. Šogad tā ir spocīgā disenīte ar Ēriku Balodi.
09.,12.02. Skolēnu mācību uzņēmumu Valentīndienas tirdziņš skolā.
10.02. Starptautiskā organizācija „Dream Foundation” iepazīstina 12.klašu skolēnus ar studiju iespējām ārzemju augstskolās, tiek runāts gan
par pozitīvajām, gan negatīvajām pusēm.
11.02. Karjeras izglītības akcija "Ēnu diena"-piedalās 37 skolēni.
13.02. Pirmsvalentīndienas noskaņā parlaments starpbrīžos 9.-12.klašu skolēniem organizē pasākumu „Aklais randiņš”. Galvenā balva –
romantiskas pusdienas skolas kafejnīcā.
13.02. Atpūtas pasākums 5.-12.klašu skolas interešu izglītības pulciņu dalībniekiem „Melnā piektdiena”. Piedalās grupa „Manta”.
16.-20.02. Makulatūras vākšanas aktivitātes. Šogad esam savākuši 12 275 kg makulatūras. Visaktīvākie – 3.c klase (kl. audz. V.Kušķe) –
1659 kg!!!
17., 24.02. Nodarbības 10.un 11.klašu skolēniem par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.
19.02. Krievu valodas konkurss „Kas? Kur? Kad?” 8.klasēm. Paldies skolotājām A.Borovikovai un I.Tiščenko!
19.02. Skolas tautas deju kolektīvs "Dzērve" (3.-4.kl.un 7.-9.kl.grupas) piedalās tautas deju kolektīvu draudzības koncertā Rīgas25.vidusskolā.
20.02. Žetonu vakars. Paldies 12.klasēm un klašu audzinātājām S.Garozai un I.Velbergai par jauko pasākumu!
25.02. Pašvaldības policijas tikšanās ar 7.b klasi, lai runātu par administratīvo un kriminālo atbildību.
27.02. Skolā notiek tautas deju kolektīvu draudzības koncerts, kurā piedalās divi simti dalībnieku – mūsu deju kolektīvs „Dzērve”, ansamblis
Unda”, viesu tautas deju kolektīvi no Rīgas.
04.03. Konkurss „Vai tu proti rakstīt un runāt latviski?”, kurā piedalās vidusskolēnu un skolotāju komandas. Uzvar – skolotāji!! Paldies
latviešu valodas skolotājiem par pasākumu!
05.03. Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 10.un 11.klašu jauniešiem.
5.03. Iespējamās misijas atvērto durvju dienas "Ar idejām un darbu līdz veiksmēm" ietvaros Swedbank ēkā skolotāja I. Lementujeva
prezentē inovatīvas darba metodes Latvijas skolu pedagogiem un direktoriem.
09.-13.03. Matemātikas nedēļa pamatskolā, kura noslēdzas ar „Matematiko” konkursu 5.-8.klasēm.
11.03. Panākumu Universitātes lekcijas BA Turība (Ghetto Games kreatīvais direktors Renārs Zeltiņš, hokejists Sandis Ozoliņš).
13.03. Tradicionālais Pogu vakars 9.klasēm. Paldies devītajiem un klašu audzinātājām S.Šeflerei, I.Laipniecei un L.Zujevai!
13.03. Skolēnu mācību uzņēmumu „NOM” un „IIKE” dalībnieki M.Romanoviča, I.Veļikodnaja un O.R .Lūsis pārstāv jauniešu grupas
intereses Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros organizētajā starptautiskajā konferencē “e-Skills for Jobs 2015”
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
21.03. Skolēnu mācību uzņēmums (SMU)V&K Dance piedalās LATVIJA OPEN mūsdienu deju draudzības sacensībās „TUKUMA KAUSS 2015”.

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

