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ĪsZIņAS 
 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Pirmklasnieku reģistrācija 
Olaines 1. vidusskola 1.februārī uzsāka 2012.gadā dzimušo bērnu 

reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai  

2019./2020. mācību gadā. 

Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 29. martam (informācija skolas 

mājas lapā – www.o1vsk.lv sadaļā uzņemšana) 

1.klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) līdz 22. jūnijam 

ir iesniedzis: 

 bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u); 

 izziņu, ka bērns ir apguvis programmu piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai. 

 Dokumentus pieņem 111. kabinetā: 

 pirmdien no 15.00 līdz 18.00 

 otrdien, trešdien, ceturtdien no 12.00 līdz 16.00 

 piektdien no 8.00 līdz 11.00 

 

Vecāku sapulces 
 27. martā plkst. 19.00 skola organizē 

9.klašu vecāku kopsapulci par 

gatavošanos valsts pārbaudes darbiem, to 

norisi un jauniešu tālākās izglītības 

iespējām. Gaidīsim Jūs 113.kabinetā 

1.stāvā! 

 3. aprīlī plkst.18.30 skolas jaunajā korpusā 

konferenču zālē aicinām vecākus uz 

topošo pirmklasnieku vecāku sapulci! 

 25. aprīlī  plkst.18.30 skolas jaunajā 

korpusā konferenču zālē aicinām vecākus 

uz topošo piektklasnieku vecāku sapulci! 

Olaines 1. vidusskolas administrācija 

Lepojamies 
 28.janvārī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā jau 20.reizi notika Draudzīgā aicinājuma medaļas un 

Goda diploma pasniegšana piecās nominācijās : Absolvents, Skolotājs/mācību spēks, Sabiedriskais darbinieks, 

Mecenāts, Mediji. Šo apbalvojumu dibinājis Draudzīgā Aicinājuma fonds, un ar to tiek cildināti vidusskolu absolventi 

– pasaules mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji. Vairis Stramkalis balvu par izciliem sasniegumiem 

starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot zelta medaļu, saņēma no fonda darbības veicinātāja, 

priekšsēdētāja Jāņa Endeles, bet  ekonomikas un ģeogrāfijas skolotājai Brigitai Eltermanei medaļu par skolēnu 

sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem pasniedza pirmais atjaunotās Latvijas prezidents Guntis 

Ulmanis. Sveicam un lepojamies ar mūsu izcilībām! 

 Olaines 1. vidusskolas komanda “Dimants procesā” - biznesa simulācijas spēles “TITAN 2019” uzvarētāji. 

29. janvārī SEB Inovāciju centrā notika biznesa simulācijas spēles “TITAN 2019” fināls, kurā pirmo vietu ieguva 

mūsu skolas komanda, kuras sastāvā bija  12.b klases skolēni Kārlis Eiduks, Krista Viola Vanaga  un Maija Osīte. 

Mūsu skolas komandas vairākkārt piedalījušās šajā spēlē, bet uzvarētāju godā pirmo reizi. Paldies skolotājai Brigitai 

Eltermanei! 

 Stipendijas vidusskolēniem 

No 2019.gada janvāra Olaines novada pašvaldības stipendijas par teicamiem sasniegumiem mācībās saņem 32 

vidusskolēni. 10.kl. - Anna Marija Andersone, Andis Dzērve, Samanta Reinika, Helēna Marija Jēģere, Viktorija Anna 

Mazure, Ļeda Paeglīte, Santa Kristiāna Zeltiņa, Sabīne Kravčenko. 11.kl. – Linda Borbale, Betija Griķe, Dana 

Matuzone, Sintija Rodze, Elza Valdmane, Ksenija Vasiļjeva, Greta Vilāne. 12.kl. – Kristīne Fursa, Rolands Gailīts, 

Vladislavs Jerins, Marks Locs, Agnese Rituma, Linda Švāne, Vendija Tomsone, Katrīne Buķe, Kārlis Eiduks, Raivis 

Krivāns, Alīne Kurme, Alise Melne, Renārs Preijers, Tomass Strods, Vladislavs Temirjovs, Krista Viola Vanaga, 

Nika Valērija Vēvere. 

 Kristas Violas Vanagas realizētais jauniešu projekts "Laimes iela" iegūst 1. pakāpi. 

7.februārī Olaines 2.vidusskolā notika Olaines novada jauniešu projektu konkursa noslēguma pasākums, kura laikā 

apbalvoja 2018. gada labākos jauniešu projektus. 12.b klases skolnieces Kristas Violas Vanagas projekts "Laimes 

iela" ieguva 1. pakāpi. Projekta konsultantes – skolotājas Brigita Zute un Brigita Eltermane. 

 
 
 

Cienījamie vecāki! 
27.martā no plkst.17.00 līdz plkst.20.00 vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli tikties ar jebkuru no pedagogiem, 

piesakoties no 11. līdz 22.martam:  

• darbadienās pa tālruņiem: 67147302 vai 67147305, 

• vai e-klasē, rakstot Brigitai Melnacei. 

 Piesakoties jānorāda skolēna vārds, uzvārds un klase; pedagoga vārds, uzvārds. 

Skolas administrācija 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.lpp.     ĪSZIŅAS               07.01.2019. – 08.03.2019. 

      
Piecu sadraudzības skolu pedagogi vada fizikas stundas Olaines 1.vidusskolā 
Elita Kalnbērza, direktora vietniece 
12.februārī  notika skolotāju pieredzes apmaiņas prieka un izaicinājuma diena “Paliec savās skolotāja kurpēs, tik iekāp citā rudzupuķu 

pļavā”, kad satikās Līvānu 1. vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, Mārupes vidusskolas, Rīgas Juglas vidusskolas direktori, 

direktoru vietnieki un fizikas skolotāji, kuri mūsu skolā vadīja piecas mācību stundas. Tā bija laba pieredze gan  skolotājiem, vērojot 

kolēģu darbu, gan skolēniem, piedzīvojot dažādu pedagogu metodiskās gaumes un sadarbības veidus fizikas apguvē. Sadarbības 

mērķis – veicināt skolu un pedagogu savstarpējo sadarbību skolotāju atbalstam mūsdienu mācību stundas metodiskajā un kvalitatīvajā 

izveidē ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) kontekstā. Paldies fizikas skolotājai Inai Dominai par 

atsaucību! 

        

  
Veselības veicināšanas nodarbības skolā 
Līga Gulbe, direktora vietniece audzināšanas darbā 
ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017.gada līdz 2019.gadam" 

(Nr.9.2.4.2/16/I/062) ietvaros skolā tiek organizētas izglītojošas nodarbības skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Organizē – Olaines 

novada pašvaldība. 

 Ir notikušas jau Atkarību profilakses nodarbības, ko nodrošināja biedrība “Esi brīvs!”, lektors Edgars Caics:  1.-5.klasēm tās bija 

nodarbības par riskiem internetā un pārmērībām, darbojoties ar viedierīcēm; 6.-7.klašu jauniešiem par smēķēšanas negatīvo 

ietekmi; 8.,9.klasēm -  par smēķēšanas, alkohola un narkotisko vielu negatīvo ietekmi.  Tiek plānots arī atkarību profilakses 

seminārs vecākiem  par bērnu un jauniešu atkarībām. 

 Mājturību stundu laikā 6.-9.klašu skolēniem notika veselīga uztura  nodarbības (teorija + prakse), kuru laikā skolēni tika 

iepazīstināti ar galvenajiem veselīga uztura un dzīvesveida pamatprincipiem, kā arī meistarklases laikā kopīgi tika pagatavoti ātri 

sagatavojami un veselīgi ēdieni jauniem un aktīviem cilvēkiem. Nodarbības vadīja uztura speciāliste Anna Aškinezere. 

 Ir notikušas 52 biedrības “Papardes zieds” organizētās nodarbības: 5.klasēm par pubertāti (meitenēm un zēniem atsevišķi), par 

prasmi veidot attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un risināt konfliktus un par sekstingu – seksuāla rakstura ziņu sūtīšanu 

viedierīcēs  un prasmi droši izmantot sociālos tīklus. 6.-7.klašu skolēniem – pubertāte un attiecību veidošana. 9.-12.klasēm par 

lēmumu par seksuālu attiecību uzsākšanu; par drošām attiecībām, kas sevī ietver rūpes un atbildību par savu un partnera 

reproduktīvo veselību.  Tiek plānotas nodarbības arī bērnu un jauniešu vecākiem par bērnu seksuālo un reproduktīvo veselību. 

 Aprīlī 1.-3.klasēm un septembrī 5.-6.klasēm notiks centra “Dardedze” organizētās nodarbības. Sākumskolēniem tās būs 

“Džimbas drošības stundiņas” un  “Džimbas drosme draudzēties”. Pamatskolai – Iecietības stunda un nodarbība, izmantojot 

forumteātra metodi, lai runātu un pētītu mobinga rašanos. 

 Maijā 6.-8.klašu skolēniem tiek plānotas biedrības “Martas centrs” organizētās nodarbības puišu un meiteņu grupām atsevišķi 

par reproduktīvo veselību, īpašu uzmanību pievēršot emocijām un to vadīšanai.   

 

Skolas interešu izglītības pulciņu dalība skatēs 
 01.03. Teātra pulciņš piedalās starpnovadu (Carnikavas, Ķekavas, Salaspils, Olaines un Ikšķiles) mazo formu uzvedumu 

konkursā un iegūst II pakāpi. Paldies mūsu aktieriem un pulciņa vadītājai Ingai Laipniecei! 

 19.02. skolas vokālie ansambļi piedalās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2019". Vokālajam ansamblim “Unda” 

(jaunākā grupa) -  I pakāpe, “Cīrulīši” – II pakāpe.  Paldies skolotājām Sanitai Šeflerei un Līgai Kārkliņai un, protams, 

ansambļiem! 

 Mākslas pulciņš, Ilustratoru pulciņš un Kokapstrādes pulciņš piedalās Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā LIDICE 2019 

Latvijas kārtā. Lepojamies ar Mākslas pulciņa (sk. Jānis Tkačuks) dalībnieci Santu Kristiānu Zeltiņu un Kokapstrādes pulciņa 

(sk. Aivis Ernstsons) dalībniekiem Emīlu Lizdiņu, Danielu Privku un Tomu Rodzi - Latvijas kārtas laureātiem. 

 Vokāli instrumentālais ansamblis “6.alianse” Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo 

kolektīvu un popgrupu festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam” Rīgas, Pierīgas un Zemgales grupā iegūst II pakāpi. Malači! 

Paldies skolotājam Mārim Trankalim. 
 

Robotikas pulciņš 
Gints Krūmiņš, „Alfarobot“ robotikas skolas direktors 
Jau otro mācību gadu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros robotikas 

nodarbības 2. – 5.klašu skolēniem Olaines 1. vidusskolā vada Alfarobot robotikas un programmēšanas skola. Skolēniem tā ir viena no 

gaidītākajām nodarbībām ik nedēļu, jo nodarbības vada atraktīvais un erudītais skolotājs Ilgvars Putāns, kurš katru nedēļu bērniem dod 

jaunus uzdevumus un kopā tos realizē. Kā pats Ilgvars stāsta, tad no pirmās nodarbības līdz šai dienai skolēnu zināšanu līmenis ir ļoti 

audzis un bērni jau paši izgudro jaunus robotus un tos programmē. Pats būtiskākais ir tas, ka bērni nenāk uz nodarbību spēlēties, bet 

gan mācīties jaunas lietas, izprast uzdotos uzdevumus, saprast procesu mijiedarbību.  

Darbs ar izglītojošajiem, uz Lego un Arduino bāzes veidotajiem projektēšanas un programmēšanas rīkiem ļauj izglītojamajiem attīstošā 

spēles formā iepazīt daudzas jaunas idejas un attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas tālākajā dzīvē, iemācīt izglītojamajiem strādāt 

komandā, kopīgi risināt problēmas un meklēt to risinājumu,  gūt priekštatu par vadības programmas sastādīšanas iezīmēm, 

algoritmiem, programmēšanas pamatiem, elektronikas un mehānikas pamatiem un robotu uzbūves principiem.  

 



Ekoziņas 
Brigita Zute, ekoskolas koordinatore 
Janvārī un februārī ekopadomes skolēni gatavojās Erasmus+ mobilitātei Latvijā. Skolēni vāca un apkopoja informāciju par tēmu 

”Pilsētu ilgtspējība”. Apmeklējām arī Olaines Bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmumu, kur tikāmies ar ķīmiķi Gunti 

Pužuli. Kopā ar ķīmijas skolotāju tika veikti Olaines pilsētas gaisa kvalitātes mērījumi. Projekta ietvaros skolēni apmeklēja „Ķemeru 

meža māju” un uzņēmumu „Nordic Plast”. 

Janvāra beigās ekopadome kopā ar parlamentu organizēja Taupības nedēļu.  

Februārī visas skolas skolēni, viņu vecāki un darbinieki aktīvi iesaistījās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas akcijās, kuras 

organizē Latvijas Zaļais punkts. 

 

 

[Šeit citējiet savu avotu.] 
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Sports 
Andis Zeile, sporta skolotājs 
28.01. 4.-5.klašu meiteņu komanda piedalījās starpnovadu skolu tautas bumbas sacensībās Salaspilī. Spēcīgu 10 skolu komandu 

konkurencē meitenes izcīnīja 2. vietu un kvalificējās Zemgales labāko skolu reģionu sacensībām.  

Komandas sastāvs: Adelīna Rubene; Samanta Nikola Zālīte; Madara Mastiņa; Zanda Līva Locika; Lita Leimane; Santa Ozola; Krista 

Rūja; Estere Lamberte; Eleanora Jurševica. 

21.02. Pilsētas svētku ietvaros Olaines slidotavā notika sacensības šorttrekā. Sacensībās piedalījās visu klašu vecumu skolēni no 

Olaines 1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas. 

1.-2.kl.gr.: Ralfs Litvinovičs - 1.vieta; Rainers Stikāns - 2.vieta; Krišjānis Zeps - 3.vieta. 

Letīcija Kazakēviča - 1.vieta; Patrīcija Zommere - 2.vieta; Aiga Liberte - 3.vieta. 

3.-4.kl.gr.: Ričards Skrāģis - 1.vieta; Stefans Strukovs - 3.vieta. 

Madara Mastiņa - 1.vieta; Sofija Zagladova - 2.vieta; Līva Zommere - 3.vieta. 

5.-6.kl.gr.:Toms Kuzmins - 1.vieta; Olafs Bindulis - 2.vieta; Valters Mezītis - 3.vieta. 

Milāna Bašlovska - 1.vieta; Santa Trofimova - 2.vieta. 

7.-9.kl.gr.: Oskars Ločmelis - 1.vieta; Roberts Brencs - 3.vieta. 

Evelīna Šplīta - 1.vieta. 

10.-12.kl.gr.: Kristaps Kromans - 1.vieta; Klāvs Balodis - 2.vieta; Ralfs Mednis - 3.vieta. 

Ilze Zavadska - 1.vieta; Endija Rozenbauma - 2.vieta. 

22.02. 6.-7.klašu grupas zēni piedalījās starpnovadu skolu – Olaines, Ikšķiles, Ķekavas, Baložu, Daugmales - sacensībās florbolā 

Ikšķilē. 

27.02. 4.klašu skolēni „Sporto visa klase” projektā piedalījās stafešu sacensībās 1.kārtā, kas notika Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Mūsu 

grupā startēja 8 komandas (4.klases) no 6 skolām. Rezultātā: Olaines 1. vidusskolas 4.a kl. – 2.vieta; 4.b kl. – 3.vieta un 4.c kl. – 

5.vieta. 

Starptautiskais skolu projekts “Erasmus+” 
Lilita Zujeva, projekta koordinatore Olaines 1. vidusskolā 
No š.g. 11.02. līdz 14.02. Olaines 1.vidusskolā notika starptautiskā skolu projekta Erasmus+ “It’s time to care” vizīte Latvijā.  

Tikšanās tēma – Ilgtspējīga pilsēta. Tikšanās piedalījās 13 skolotāji un 24 skolēni no  mūsu partnerskolām – Pršerovas  Čehijas 

Republikā, Birgu Maltā, Kubas Portugālē, Lohjas Somijā un Varnas Bulgārijā. Kopumā projektā bija iesaistīti 63 cilvēki. 

Pirmdien iepazīstinājām viesus ar mūsu skolu, skolēniem bija iespēja apmeklēt vairākas stundas. Vislielākie iespaidi visiem bija par 

mūsu skolas bibliotēku. Pēcpusdienā katra valsts prezentēja savu sagatavoto mājas darbu. Pēc prezentācijas katra komanda izvirzīja 

savai valstij aktuālu problēmu par tēmu Ilgtspējīga pilsēta, un pārējo valstu dalībnieki deva padomus, ko varētu darīt, lai šo problēmu 

atrisinātu.  

Otrdien devāmies ekskursijā uz Ķemeru Nacionālā parka informācijas centru Meža māja, kur iepazināmies ar Ķemeru pilsētas 

ilgtspējīgas attīstības plānu, skolēniem un skolotājiem bija iespēja piedalīties vairākās radošajās darbnīcās. Daudzi maltiešu, bulgāru 

un portugāļu skolēni un skolotāji pirmo reizi mūžā redzēja sniegu, viņu sajūsma bija neizmērojama – sniega izbaudīšana gan meža 

takā, gan Jaunķemeru jūrmalā ir neaprakstāma! 

Trešdien apmeklējām Olaines novada domi, kur mūs uzrunāja Olaines novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Purviņa, savukārt 

Olaines novada priekšsēdētāja padomnieks Kristaps Kauliņš pastāstīja par Olaines novada ilgtspējīgu attīstību. Visi saņēmām piemiņas 

veltes no mūsu domes. Šajā dienā apmeklējām arī starptautisko filtru ražotni “Dinair Filton” un “Nordic Plast”, pēcpusdienā devāmies 

uz uzņēmumu “Ķiploku pasaule”. 

Ceturtdien skolā notika divi radošie semināri – Zero waste, ko vadīja mūsu skolas absolvente Brigita Medne, un Robotikas seminārs, 

ko vadīja RTU profesors Aleksejs Jurenoks. Pēcpusdienā visiem bija iespēja baudīt Olaines 1.vidusskolas popgrupas “6.alianse” un 

mūsu TDK “Dzērve” priekšnesumus.  

Četras dienas pagāja nemanot, esam ieguvuši jaunus draugus un iespaidus. 

Liels paldies par atbalstu Olaines novada domei, īpašs paldies Mārītei Rūjai, Edītei Alksnei. 

Milzīgs paldies mūsu skolēnu vecāku viesģimenēm un vislielākais paldies Olaines 1.vidusskolas kolēģiem par atbalstu projekta norisē 

mūsu skolā. 
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     2.LPP 

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

PASĀKUMI 

08.01. – 11.03.2018. 
 

08.01. Vidusskolēnu tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. 

11.01. Ikgadējais pasākums “Tēja ar direktoru”, kurā satiekas skolas administrācija un tie 5.-12.klašu skolēni, kuriem 1.semestra liecībā ir 7 

balles un augstāki vērtējumi. 

12.01. Jauniešu deju kolektīvs “Dzērve” piedalās JDK “Metieniņš” jubilejas koncertā Lēdurgas kultūras namā. 

14.-18.01. Parlaments organizē Kultūras nedēļu. 

14.01.-28.02. Biedrības “Papardes zieds” nodarbības 5.-12.klašu skolēniem.  

16.01. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 10.b klases skolēni dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

17.01. Pasākums “Superklase” 3.-4.klasēm. 

17.01. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 6. klašu skolēni dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

18.01. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 3. klašu skolēni dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

18.01. Panākumu Universitātes pasākums BA “Turība” - Reklāma un sabiedriskās attiecības (NBS Gaisa spēku aviācijas bāzes virsseržants 

Gaitis Polis, LNT sporta ziņu žurnālists Edgars Barbaks un Uzņēmumu attīstības konsultants Jānis Kļaviņš).   

23.01. Skolas bibliotēkā notiek 4.-12.klašu skatuves runas konkurss. 

24.01. Skolā notiek fizikas eksperimenti dabaszinātnieku skolas dalībniekiem. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

25.01. Skolēnu parlaments aicina visus pēc stundām iesaistīties Sniega dienas aktivitātēs. 

25.01. Kino vakars parlamentāriešiem. 

28.01.-01.02. Parlaments un ekopadome organizē Taupības nedēļu. 

29.01. Nodarbības2.-4.klašu skolēniem par riskiem internetā un atkarības no pārmērīgas viedierīču lietošanas. 

29.01. Taupības nedēļas ietvaros šodien skolā parlaments un ekopadome organizē Tukšo šķīvju dienu, kurā visi aicināti izēst tukšus šķīvjus. 

30.01. Skatuves runas konkurss 1.-3.klašu skolēniem. 

30.01. Parlaments  un ekopadome garajos starpbrīžos 1.stāva vestibilā demonstrē īsfilmas par atkritumu šķirošanu, un  starpbrīžos pēc 3.un 

4.stundas aktu zālē tiek organizēts ŠĶIRATLONS- atkritumu šķirošanas sacensības. 

31.01. Taupības nedēļas ietvaros šodien – Telefonu diēta, kuras laikā parlaments un ekopadome aicina neizmantot tālruņus un neuzlādēt tos 

skolā. 

01.02. Žetonu vakars. Liels paldies divpadsmitajiem un klases audzinātājai Ingai Laipniecei par pārdomāto un sirsnīgo pasākumu! 

04.-08.02. Skolā notiek gada laikā savākto izlietoto bateriju nodošana, svēršana un apkopošana. Esam savākusi 338 kg izlietoto bateriju. 

Čaklākā klasē šogad ir bijusi 4.b (kl. audz. Skaidra Medne), kas nodevuši 118 kg bateriju. Paldies visiem, kuri iesaistījās! 

05.02. Šodien sākumskolēni svin Meteņus – garajos starpbrīžos notiek radošās darbnīcas, bet aktu zālē – pasākumi. 

06.02. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 3. klašu skolēni dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

07.02. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 10.b klases skolēni dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

07.02. Atkarību profilakses nodarbības 8.-9.klašu jauniešiem. 

08.02. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 6. klašu skolēni dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

08.02. 5.b klase šodien dodas uz mācību nodarbību VUGD Olaines nodaļā. 

08.-27.02. Veselīga uztura nodarbības 6.-9.klašu skolēniem. 

11.-14.02. Mūsu skolā notiek starptautiskais ERASMUS+ projekts "It`s time to care", kurā piedalās skolas no Čehijas, Bulgārijas, Somijas, 

Portugāles un Maltas. Paldies visiem dalībniekiem, ģimenēm, kas uzņēma ārzemju skolēnus, pedagogiem! Īpašs paldies projekta 

vadītājai Lilitai Zujevai! 

11.02. Šodien - 112 tālruņa diena. Ar izglītojošu nodarbību pie 2.klašu skolēniem viesojas VUGD Olaines daļas komandieris Andrejs 

Kotovs.  

13.02. Ēnu dienas pasākumā piedalās 57 Olaines 1.vidusskolas 5. – 12. klašu skolēni. Priecē, ka skolēni profesiju izvēlē aptvēruši 

visdažādākās jomas: studenti, digitālā mārketinga speciālisti, interjera dizaineri, automatizācijas nodaļas vadītājs, operatīvās vadības 

un drošības uzraudzības pārvaldes darbinieki, biznesa konsultāciju vadītājs u.c. 

14.02. TDK "Dzērve" 3.kl., 4.-5.kl., 6.-9.kl. un vidusskolas dejotāji skolā uzstājas "Erasmus" projekta dalībniekiem. Paldies visiem vecākiem 

par atbalstu un klātbūtni koncertos! 

15.02. Šodien Olaines Kultūras namā 2.-4.klašu skolēniem tiek demonstrēta animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”. 

18.-22.02. Šonedēļ notiek gada laikā sakrātās makulatūras nodošana. Arī šī gada laikā esam nodevuši 10 tonnu makulatūras. Visčaklākie 

šogad ir visu trīs 4.klašu kolektīvi, kas savākuši 5 tonnas. Malači!  

19.02. Panākumu Universitātes pasākums BA “Turība” - Uzvedības kultūra savstarpējā komunikācijā (žurnālists Jānis Domburs, Coaching 

and Consulting Group vadītājs Edgars Untāls, RigaBrain vadītājs Pēteris Urtāns, psiholoģe Marija Ābeltiņa). 

21.02. Atkarību profilakses nodarbības 6.-7.klašu jauniešiem. 

22.02. Šodien 7.-12.klašu parlamentārieši dodas uz Babīti, lai piedalītos Babītes, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un Olaines 

1.vidusskolas parlamentu pasākumā. 

22.02. TDK "Dzērve" dejotāji kopā ar citiem novada tautas deju kolektīviem "Jaunolaines k/n'' ieskandināja Olaines pilsētas 52.dzimšanas 

dienu koncertā "Deju dāvana Olaines pilsētai". 

01.03. Dalība Latvijas skolu atvērto datu hakatona 2019 uzsākšanas seminārā LU Zinātņu mājā. 

02.03. Skolas tautas deju kolektīva"Dzērve"2.kl.un 6.-9.kl.dejotāji piedalās draudzības koncertā Tīnūžu tautas namā. 

06.03. Garajos starpbrīžos pie deju zāles Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņi. 
 


