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AKTUĀLA INFORMĀCIJA  
 

ĪsZIņAS 
 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Skolēnu uzņemšana Olaines 1. vidusskolas 10. klasē 

 13. 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).  

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 (testa).  

 13.JŪNIJĀ PLKST. 12.15 - iestājpārbaudījums  

 14. 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, jauno 

astronomu skola, 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: stipendija 10. - 12.klasē, Panākumu Universitātes dalības maksa, 

daļēji apmaksātas pusdienas, darba burtnīcas, dienasgrāmatas, mācību ekskursijas 

UZŅĒMĪBA,  RADOŠUMS,  SADARBĪBA,  PATRIOTISMS – 

OLAINES 1.VIDUSSKOLAS JAUNIEŠUS RAKSTUROJOŠĀS ĪPAŠĪBAS! 

MĒS GAIDĀM TEVI OLAINES 1.VIDUSSKOLĀ! 

Administrācija 

 

9.klašu skolēniem un vecākiem!!! 

 

2016.gada 22. martā plkst. 

19.00 skola organizē 9.klašu 
vecāku kopsapulci, lai ar 

direktora vietniekiem  runātu 

par valsts pārbaudes darbiem 

un jauniešu tālākās izglītības 

iespējām. Gaidīsim Jūs 

1.stāvā 113.kabinetā! 
 

 
 

No 2016.gada 24.marta līdz 

21.aprīlim CETURTDIENĀS 

117.kabinetā plkst.15.00-17.00 

informācija par karjeras 

plānošanu pēc 9.klases (iepriekš 

lūdzam pieteikties personīgi vai pa tel. 

67147302 – direktora vietniece 

izglītības jomā  Elita Kalnbērza). 

 

Aicinām apmeklēt Olaines 1. vidusskolu š.g. 31. 

martā pulksten 18.30. 

Atbildēsim uz jautājumiem par 

 mācību procesa norisi, 

 mācību līdzekļiem, 

 iespēju attīstīt bērna spējas dažādos interešu 

izglītības pulciņos, konkursos, olimpiādēs, 

 pagarināto dienas grupu, 

 ēdināšanu, 

 citiem jautājumiem. 

Skolas administrācija 

 

Topošo pirmklasnieku vecāki!!! 
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Olaines novada pašvaldības stipendijas no 2016.gada janvāra saņem 21 vidusskolēns. 10.kl. - Edvīns Judins, Valdis 

Lapo, Vairis Stramkalis, Sindija Šmite, Dana Nikola Ņikitina, Artūrs Slikšāns, Kristaps Stepiņš; 11.kl. - Evita Kristiāna 

Pušpure, Marika Zavadska, Sindija Žedane; 12.kl. - Zane Kārklevalka, Artūrs Stafanovičs, Santa Šmite, Anastasija 

Temirjova, Agnese Tolstiha, Artjoms Apsītis, Eva Evita Bērziņa, Beatrise Konošonoka, Reičela Pētersone, Dita Sisene, 

Santa Sproģe. 

Lai veicas arī turpmāk gan mācībās, gan citās aktivitātēs! 
 

Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti 
Elita Kalnbērza, direktora vietniece 
ZPD prezentācijas notika 2.martā četrās grupās. Kopskaitā  10.un 11. klašu skolēni aizstāvēja 51 darbu. Šogad, atšķirībā no 

citiem mācību gadiem, bija ļoti liela atsaucība un vēlme dzīvot līdzi šim procesam no 9. un 12. klašu skolēnu puses- 1.grupu 

klausījās 75 skolēni, 2.grupu-46 skolēni, 3.grupu-89 skolēni, 4.grupu-19 skolēni. Augstākos vērtējumus (izcili un teicami) 

saņēma 24 jaunieši, savukārt labi vai ļoti labi ZPD aizstāvēja 21 jaunietis. Visvairāk darbu bija dabaszinātnēs, valodniecībā, 

psiholoģijā, vēsturē, ekonomikā. Skatītājus interesēja arī sporta, kultūrvēsturiskā mantojuma, matemātikas, mūzikas jomu 

darbi. Cerams, ka ZPD rakstīšanas procesā apgūtās prasmes palīdzēs augstskolā tikt galā ar kursa vai bakalaura darbu 

izstrādi. Paldies visiem ZPD autoriem par nopietnu attieksmi, darbu vadītājiem-par atsaucību un klausītājiem-par 

ieinteresētību!  
      

 

Uzmanību! Stājušies spēkā 13.10.2015. pieņemtie MK noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie 

tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no 

tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, kuri paredz sekojošas izmaiņas: 

 Iesniedzot izglītības iestādē dokumentus, tiem pievieno valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta 

pasākumi mācību procesā. 

 Izglītojamo pārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē, ja izglītojamais visos mācību priekšmetos 

(izņemot mācību priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām 

ballēm, vai attiecīgi 1.–3. klasē mācību sasniegumu aprakstošais vērtējums atbilst mācību priekšmeta standartā 

sasniedzamajiem rezultātiem. 

 Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi izglītojamam ir obligāti visos mācību priekšmetos, kuros mācību 

sasniegumu vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada 

vērtējums ir bijis zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts.  

 Pēcpārbaudījuma vērtējumu pielīdzina gada vērtējumam. 

 Izglītojamo, kurš kārtojis pēcpārbaudījumu, pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis ne vairāk kā vienu 

pēcpārbaudījuma vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm (izņemot vispārējās vidējās izglītības programmu 

10.–12. klasē). 

 Izglītojamo nepārceļ nākamajā klasē, ja pēcpārbaudījumos saņemts vairāk kā viens nepietiekams vērtējums vai 

attiecīgi 1.–3. klasē mācību sasniegumu aprakstošais vērtējums nav iegūts atbilstoši mācību priekšmeta 

standartā sasniedzamajiem rezultātiem. 

 

     Skolas interešu izglītības pulciņu dalība skatēs  
22.01. Teātra pulciņš ar literāro uzvedumu „Saules ceļu latviešu tautai” piedalās starpnovadu (Carnikavas, Ķekavas, Salaspils, Olaines 

un Ikšķiles) mazo formu uzvedumu konkursā un iegūst I pakāpi. 23.martā turam īkšķus, lai izdotos veiksmīgi piedalīties 2.kārtā – 

Pierīgas konkursā! Paldies mūsu aktieriem un pulciņa vadītājai Ingai Laipniecei!  

12.02. Jauniešu tautas deju kolektīvs „Dzērve” veiksmīgi piedalījās jaundeju konkursā „Mēs un deja”, izpildot sava vadītāja Jura Goguļa 

divas dejas. 

19.02. visi trīs skolas vokālie ansambļi piedalās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2015”:  

„Cīrulīši”, 1.-4.kl. (sk.L.Kārkliņa) – III pakāpe;  

„Unda”(jaunākā grupa)  – II pakāpe; 

 „Unda”(vecākā grupa)  – I pakāpe un iespēja piedalīties Zemgales novada skatē 10.martā. Paldies meitenēm un skolotājai Sanitai 

Šeflerei! 

Mākslas pulciņš un Ilustratoru pulciņš piedalījās Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā LIDICE 2016 Latvijas kārtā. Lepojamies ar 

Ilustratoru pulciņa (sk. Silvija Silāre) dalībnieci Valēriju Zaharenko – Latvijas kārtas laureāti.  
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Sports 
Aivis Lataks, sporta organizators 
21.janvāris. Starpnovadu (Ķekavas, Olaines, Salaspils, Ikšķiles) skolu sporta sacensības tautasbumbā 4. - 5.klašu grupām. Zēni ieguva 

8.vietu, meitenes – 4.vietu. 

4.februāris. 8.-9. klašu draudzības spēles florbolā Ozolniekos. Piedalījās Ozolnieku vidusskola, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Olaines 

1.vidusskola. Abās spēlēs guvām pārliecinošu uzvaru. Ozolnieku vidusskola – Olaines 1.vidusskola  2:12; Jelgavas Spīdolas ģimnāzija – 

Olaines 1.vidusskola 0:13. 

Olaines 1.vidusskolas komanda: Gustavs Gulbis, Patriks Balodis, Patriks Kristiāns Radionovs, Ralfs Tārs, Kristaps Mārtiņš Bukšs, 

Ainārs Kalniņš, Vladislavs Davidaitis, Klāvs Balodis, Dāvis Vējkrīgers, Renārs Preijers. 

18. februāris. Olaines mācību iestāžu sacensības šorttrekā. Sacensību mērķis – popularizēt slidošanas sporta veidu Olaines novada 

skolēniem un radīt interesi par fiziskām sporta aktivitātēm un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kā arī noskaidrot 2016. gada 

mācību iestāžu ātrākos slidotājus. Šorttrekā varēja piedalīties jebkurš Olaines novada skolēns, iepriekš piesakoties pie sporta 

skolotājiem.  

Ātrākie slidotāji: 

Klašu grupa 1.vieta 2.vieta 3.vieta 

1.-2.kl. meitenes  Jana Jauntirāne Adriana Reitmane 

1.-2.kl. zēni Ervils Vaituks Valters Mezītis Renē Fursa 

3.-4.kl. meitenes  Marta Čunčule Anete Vanaga 

3.-4.kl. zēni Ernests Kazakēvičs Rinalds Matisons Kristers Jēgermans 

5.-6.kl. meitenes Everita Evertovska Jūlija Mihailova Ella Elīza Biķerniece 

5.-6.kl. zēni  Niks Edžus Bērziņš  

7.-9.kl. meitenes Ilze Zavadska   

7.-9.kl. zēni Kristaps Mārtiņš Bukšs Roberts Mezītis Rolands Ondzulis 

10.-12.kl. meitenes - - - 

10.-12.kl. zēni Kristaps Stepiņš Emīls Balodis Valters Orlovskis 

1.marts. Starpnovadu (Ķekavas, Olaines, Salaspils, Ikšķiles) skolu sporta sacensības florbolā 6. - 7. klašu grupām zēniem. Ieguvām 

2.vietu. 

 
Olaines sākumskola 
Velda Veinberga, direktora vietniece 
Janvārī 4.e un 4.d klases skolēni  pēc skolotājas Gunas Gasparovičas iniciatīvas sociālo zinību un klases stundu  tēmas: 

“Karjerizglītība” ietvaros 7.janvārī devās uz Ogres Valsts tehnikuma atvērto durvju dienu, lai pilnveidotu savas kompetences par 

dažādām profesijām. 

 Ar 1991.gada barikāžu notikumiem Olaines vēstures un mākslas muzejā devās iepazīties 2.f  klase– skolotāja Ilze Šteinburga, 3.d klase – 

skolotāja Antra Žurovska, 4.d klase – skolotāja Guna Gasparoviča. Paldies muzeja pedagogiem par izglītojošajām nodarbībām! 

 27.janvārī 1. un 2.klašu skolēniem notika izglītojoša nodarbība par zobu veselību. 

Februāris. 26.februārī iepazinām Meteņdienas tradīcijas, dziedājām dziesmas par Meteņiem, spēkojāmies, jokojām, lielījāmies, 

minējām mīklas! Paldies skolotājai Antrai Žurovskai un drāmas pulciņam par interesanto Meteņdienas stundu. 

 Notiek gatavošanās starpnovadu olimpiādēm.  

Marts. Mazākumtautību plūsmas skolēni 11.martā svinēja Masļeņicu. Pasākumu gatavoja skolotāja Tatjana Bardova un drāmas pulciņš. 

Ekoskola 

 2.martā noslēdzām makulatūras  un izlietoto bateriju vākšanu.  

 Esam veikuši divus pētījumus par ūdens un elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībās. Rezultāti tika apkopoti un prezentēti skolā. 

 Paredzams pētījums mājsaimniecībās par sadzīves atkritumu veidiem.  

 Visu mācību gadu veicam laikapstākļu vērošanu un katra klase aizpilda laikapstākļu kalendāru tēmas “Klimata pārmaiņas” ietvaros. 

 Projektu dienas “Klimata pārmaiņas” plānojam organizēt 3., 5. un 6.maijā. 

Viesizrādes:7.marts – Iluzionistu šovs.1.aprīlis – disenīte ar Ēriku Balodi.12.maijs – muzikāla izrāde “Četri ruksīši”. 

Saulainu pavasari! 

 

“Gada klase” 2016 
Aija Jankava, bibliotekāre 
26.februārī spraigā sacensību gaisotnē jau 10.reizi noritēja tradicionālās sacīkstes vidusskolēniem “Gada klase”. Vidusskolas klašu 

komandas un viņu līdzjutēji sacentās prāta, kāju, mēles un zināšanu veiklībā. Lielākais izaicinājums sagaidīja kapteiņus, veidojot 

argumentēto runu par noteiktu tēmu.  

Pasākumu vadīja šarmantās vadītājas Vineta Kušķe un Sandra Teile, vērtēja bargā, bet taisnīgā žūrija, kuras priekšsēdis un “smadzenes” 

Ilze Orste sacensību rezultātus operatīvi atspoguļoja vērtējumu tabulā, bet eksperta vērtējumu sniedza Olaines novada domes 

izpilddirektors Ģirts Batrags. Tiksimies pēc gada! 
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 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe 

PASĀKUMI 

04.01. – 19.03.2016. 
08.01. Omulīgā gaisotnē notiek pasākums „Tēja ar direktoru”, uz kuru tiek aicināti skolēni, kam 1.semestrī liecībās ir tikai labi un teicami 

rezultāti. 

11.01. Skatuves runas konkurss 1.-3.klasēm. 

13.01. Skatuves runas konkurss 4.-12.klasēm. 

13.01. Policijas lekcija 8.b klasei „Policijas darbs”. 

13.01. Jaunsargi piedalās barikāžu atceres pasākumā Zaķusalā. 

13.-15.01. Visiem iespēja baudīt parlamenta organizētās Mākslas dienas. 

13.-22.01. Klases stundas un vēstures stundas par barikāžu laiku.  

14.01. Policijas lekcija 8.a klasei par drošu internetu. 

14.01. Mūsu skolas SMU piedalās Bauskas sākumskolas un Bauskas Valsts Ģimnāzijas mazās biznesa skolas rīkotajā Biznesa vakarā. 

14.01. Panākumu Universitātes nodarbība BA Turība -dziedātāja Liene Šomase, modes mākslinieks Aleksandrs Pavlovs, ekskursija uz LNB 

UN TELE2. 

15.01.  Spāņu valodas skolēniem kopā ar skolotāju L.Jansoni notiek spāņu fiestas vakars. 

16.01. Jauniešu TDK "Dzērve" dodas uz koncertu Lēdurgā. 

20.01. Policijas lekcija „Tavs drošais internets” 7.c klasē. 

22.01.  TDK"Dzērve" 6.-9.kl.grupa piedalās draudzības koncertā Limbažu kultūras namā.   

22.-31.01.Seši 11. klases skolēni un kl. audz. Inese Zāle Kauņā piedalās  Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā "Think, work, create!" par 

uzņēmējdarbību, radošumu un nodarbinātību. Dalībvalstis: Latvija, Lietuva, Itālija, Polija. 

25.-30.01.Labdarības nedēļa „Atver sirdi!” Šogad labdarības nedēļa tiek veltīta mūsu absolventes Martas Zakrževskas rehabilitācijai. Visu 

nedēļu notiek gan pašu organizēti labdarības tirdziņi, gan ir iespēja ziedot naudiņu labdarības kastītē, kā arī zīmēt un rakstīt vēstules 

Martai. Visgaidītākais notikums ir sirsnīgais ziedojumu koncerts, kas pulcē ļoti daudz apmeklētāju un arī koncerta dalībnieku. Milzīgs 

prieks par to, ka arī Marta apmeklē šo koncertu un visiem saka pateicības vārdus. Esam priecīgi par saziedoto naudas summu – 

5587,92€, kas ir ieskaitīta ziedot.lv kontā.  

26.01. Seminārs 11.un 12.klasēm par studiju iespējām Dānijā. 

29.01.  SMU VIKEM piedalās Start-Up darbnīcā Rīgas Biznesa skolā. 

30.01. – 06.02.Turpinās dalība ERASMUS+ projektā „Its time to help”. Šoreiz aktivitātes notiek Portugālē.  

01.-05.02. Bateriju vākšanas rezultātu apkopošana.  

4.02.-11.02. 5.klašu tamborēto šaļļu izstāde.  

09.02. Informātikas viktorīna 5.-6.klašu skolēniem. 

9.02.  Panākumu Universitātes nodarbība BA Turība-uzņēmēja Linda Abu Meri, VIENOTĪBAS  Jaunatnes organizācijas uzņēmējdarbības 

darba grupas vadītājs A. Ārgalis, ekskursija uz Rīgas domi. 

10.02. JA Latvija karjeras izglītības pasākums "Ēnu diena"-piedalās 52 skolēni no 7.-12.klasēm. 

11.02. Policijas lekcija „Narkotiskās vielas” 8.a klasei. 

11.02. SMU mīlestības svētku tirdziņš skolā. 

12.02. Žetonu vakars. Paldies divpadsmitajiem un klašu audzinātājiem – Inai Dominai un Valdim Lustikam! 

23.02. Policijas lekcija „Drošība uz ledus” 3.klasēm. 

24.02. Policijas lekcija „Narkotiskās vielas” 7.a klasei. 

26.02. Policijas lekcija „Kriminālā atbildība” 7.b klasei. 

26.02. 4.-5.kl. un 6.-9.kl. grupa sadejo ar TDK "Pasaciņa" un TDK "Saulīte" Rīgas 25. vidusskolā. 

26.02.  Sporta zālē garajā starpbrīdī visiem iespēja noskatīties lidmodeļu paraugdemonstrējumus un satikt lidmodeļu pulciņa vadītāju Andri 

Šebinu. 

26.02. Jau 10.reizi notiek ikgadējais vidusskolēnu pasākums "Gada klase". Vidusskolēni var pārbaudīt savas prasmes daudzveidīgos 

uzdevumos - gan stratēģijas veidošanas, gan attapības un uzmanības, sporta un, protams, erudīcijas. Spraigā cīņā Gada klases godpilno 

titulu iegūst 10.klase (kl.audz. Lilita Zujeva). Apsveicam! 

01.03. Policijas lekcija „Drošs internets” 3.klasēm. 

01.03. Makulatūras vākšanas rezultātu apkopojums. 

02.03. Policijas lekcija „Narkotiskās vielas” 7.c klasei. 

04.03. Pogu vakars. Paldies devītajām klasēm un audzinātājiem – Brigitai Zutei, Mārim Auzānam un Ingai Laipniecei! 

07.03. SMU pavasara tirdziņš skolā. 

08.03. Pasaules Dabas fonda vadītāja Jāņa Rozīša lekcija 10.kl. un 9.a kl. par dabas aizsardzību un klimata pārmaiņām. Paldies skolotājai 

Inesei Vilciņai! 

09.03. Vidusskolēnu tikšanās ar pēdējo trīs gadu absolventiem, kurā iespējams sīkāk uzzināt par studentu dzīvi un studiju iespējām Latvijas 

augstskolās. 

09.03. 3.-4.klašu "Superklase". 

10.03. Interešu izglītības 5.-12.klašu pulciņu dalībnieku Nestilīgā ballīte. Uzstājas grupas  "Dzelzs vilks" dalībnieki - Juris Kaukulis un Kaspars 

Tobis. 

11.03. Panākumu Universitātes nodarbība BA Turība-dziedātāja S.Berezina, TV moderators Ē.Saksons, restorāna Bibliotēka Nr.1 šefpavārs 

M.Jansons, komunikācijas pasniedzējs A.Pētersons. 

12.03. Jauniešu deju kolektīvs "Dzērve" piedalās draudzības koncertā Skultes kultūras centrā. 

13.-17.03. TDK „Dzērve” (4.-5. un 6.-9.kl.) dodas braucienā uz Slovākiju. Lai izdodas gan atpūsties, gan priecēt slovākus ar latviešu tautas deju 

soļiem! 

 
 

 
 

http://www.o1vsk.lv/index.php/w/1030/35/SMU-VIKEM-piedalas-Start-Up-darbnica-Rigas-Biznesa-skola

