
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKTUĀLA INFORMĀCIJA  
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

Prioritāte 
1.Organizēt mūsdienīgu un mācīties motivējošu mācību 

procesu.    

Uzdevumi-   
Aktualizēt pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu.                                

 Uzlabot skolēnu lasītprasmi.                                                                        

 Turpināt attīstīt skolēnu pētnieciskās kompetences.                                    
                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 

 

Jaunumi Ministru Kabineta noteikumos 
Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Elita Kalnbērza   
Ar 2012./2013.mācību gadu stājas spēkā Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.149 „Noteikumi par 

kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām 

pārcelšanai uz nākamo klasi” piektā nodaļa- par skolēna pārcelšanu nākamajā klasē. Noteikumi paredz, ka: 

 1.- 4.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj. Atstāšana uz otru gadu pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos. Visos 

gadījumos, kad 1.– 4.klasē bērnam mācībās bijušas problēmas, kuru dēļ ir saņemts nepietiekams vērtējums gadā kādā 

mācību priekšmetā, viņam tiks noteikti papildu mācību pasākumi pēc mācību gada beigām un būs jākārto 

pēcpārbaudījums. Ja tomēr vērtējums gadā palicis nepietiekams, nākamajā mācību gadam šim skolēnam tiks izstrādāts 

individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai, kurš skolēnam būs jāpilda.  

 5.- 8.klasē uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens nepietiekams vērtējums gadā. Uz otru gadu atstātajam 

skolēnam tiks izstrādāts un realizēts individuāls atbalsta pasākumu plāns mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu 

mācību sasniegumu nodrošināšanai. 

  10.-11.klasē skolēns uz nākamo klasi tiek pārcelts, ja visos mācību priekšmetos ir saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks 

par četrām ballēm, bet uz otru gadu neatstāj. Atstāšana uz otru gadu pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos, kas 

saistīts ar attaisnotiem kavējumiem. 

 

03.09.2012. – 02.11.2012. 

Prioritāte 
3.Veidot un nostiprināt skolēnos  pilsonisko apziņu un 

patriotiskumu, akcentējot lojalitāti pret valsti. 

Uzdevumi- 

 Iesaistīties Latvijas Republikas proklamēšanas 

95.gadadienai veltītajās aktivitātēs. 

 Rosināt skolēnus aktīvi darboties skolas un novada 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē. 

Prioritāte 
4.Mērķtiecīgi plānot skolas turpmāko darbību. 

Uzdevumi- 

 Noteikt skolas misiju, vīziju un vērtības.  

 Izstrādāt skolas attīstības plānu 2013.-2016.gadam. 

 

Skolas prioritātes un uzdevumi 2012./2013.m.g. 

2012./2013.m.g. Prioritāte 

2.Veicināt pozitīvu sadarbību un komunikāciju, stiprinot 

savstarpējo sapratni un pozitīvu skolas reputāciju. 

Uzdevumi- 

Turpināt skolēnu un vecāku iesaistīšanu skolas padomes un 

skolēnu parlamenta darbā. 

Pilnveidot skolas un ģimenes sadarbību, radot jaunas darba 

formas.  

Nodrošināt regulāru informācijas apriti par skolas 

aktualitātēm skolas un Olaines novada domes mājas lapā. 

Sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par komunikāciju 

virtuālajā vidē. 
 

Vecāku – skolotāju konsultācijas 

Cienījamie vecāki! Laipni lūdzam Jūs apmeklēt Olaines 1.vidusskolas  vecāku – 

skolotāju konsultācijas.  

Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji  Jūs gaidīs skolā  8.novembrī no 

plkst.17
00

 - 20
00

. 

Uz tikšanos skolā! 
                                    

 

2012./2013. mācību gadu Olaines 1.vidusskolā uzsākuši 809 skolēni (t.sk. 13 bērni pirmskolas grupā un 92 skolēni 

Olaines sākumskolā (Jaunolainē)) un 81 pedagogs (t.sk. 13 Olaines sākumskolā).  

 



 
 

 
 
 
 
 

2.lpp.     ĪSZIŅAS               03.09.2012. – 02.11.2012. 

      
Pasākumi 

 

03.09. – 02.11.2011. 
 

03.09. Jaunā mācību gada svinīgais pasākums. 

13., 14.09. Dzejas dienas. 

15.09. Mūsu skolēni iesaistās pasākuma “Diena bez auto” organizēšanā. 

18.09. Jaunā parlamenta kodola vēlēšanas. 

18.09. Pašvaldības policijas lekcija 9.b klasei par administratīvo atbildību. 

26.09. Pašvaldības policijas lekcija 7.b klasei par mobingu. 

28.09. Olimpiskā diena. Paldies sporta skolotājiem un visiem dalībniekiem! 

1.10.    Miķeļdiena sākumskolā. Paldies Ilzei Orstei! 

1. – 19.10. Kokapstrādes pulciņš veido darbus – koka plāksnītes ar novēlējumiem -  konkursam “Dāvini savai Latvijai!”. Pieci 

labākie darbi no katras skolas tiek aizsūtīti tālākai vērtēšanai un, iespējams, tiks izvietoti Likteņdārzā. Mūsu 

kokapstrādes pulciņa labākie darbi ir 5.klašu skolēniem – A.Čelinovam, Ē.Zommeram, M.Baratinskim, M.Pumpuram 

un Ģ.Grīnbergam. Paldies kokapstrādes pulciņa vadītājam Aivim Ernstsonam!  

1. – 25.10. Klašu vecāku sapulces. 

1.-26.10. Desmit mūsu skolas 1. – 5. klases piedalās sociālajā kampaņā „Ievingrini spēkus Vislatvijas Mugurčempionātam”, 

kas veltīts skolēnu muguras veselībai. Idejas iniciators ir starptautiskā kompānija DHL Express, kura programmas 

„GoTeach” ietvaros, sadarbībā ar Veselības, Izglītības un Zinātnes ministriju, ārstiem un medicīnas ekspertu 

biedrībām, aicina skolas vecuma bērnus regulāri veikt muguras vingrinājumus. 3.c klases (kl.audz.S.Teile) 

panākumiem var sekot līdzi arī internetā. 

02.10. Pašvaldības policijas lekcija 5.a klasei par mobingu. 

5.10.    Skolotāju diena. Šī diena ir īpaša – skola ir saposta, no paša rīta skolotāji tiek sveikti ar sirsnīgiem vārdiem un skaistu 

koncertu. Diena nes negaidītus pārsteigumus, jo desmitie ir sarūpējuši skolotājiem neparastus uzdevumus. Pēcpusdienā 

visi pedagogi tiekas Raimondas Vazdikas un Ilzes Gruntes koncertā un turpina dalīties emocijās pie svētku kliņģera. 

Paldies desmitajām klasēm un to klases audzinātājām Silvijai Garozai un Inai Velbergai par jauko dienu!  Paldies 

vidusskolēniem, kas palīdz sākumskolas skolotājām! 

10.10. Pašvaldības policijas lekcija 7.b klasei par viktimoloģiju. 

11.10. Pie 7. klašu skolēniem  viesojas  biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse, kas rīko akciju „Mazais Pilsonis ES”. Akcijas 

mērķis ir ar interaktīvu metožu palīdzību informēt bērnus un jauniešus par Eiropas Savienības iespēju izmantošanu 

Latvijas izaugsmei. Spēlējot interaktīvu spēli „Četri stūri”, organizāciju pārstāvji aicina bērnus atbildēt uz jautājumiem: 

„Vai Latvijas jaunieši saprot ko dara ES?”, „Vai Latvijā vajag ieviest eiro?”, „Vai jaunieši var ietekmēt lēmumu 

pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā?” un citiem jautājumiem.  

12.10. Jaunā skolēnu parlamenta saliedēšanās pasākums.  

15.10. Sākumskolēni noskatās leļļu teātra izrādi “No astes līdz ūsām”. 

16.10. “Procter&Gamble” pārstāvji tiekas ar 6.klašu meitenēm, lai runātu par higiēnu un citām noderīgām tēmām. 

19.10. 3., 4. un 5. – 6.klašu tautas deju kolektīvi dodas rudens ekskursijā uz Skrīveriem un Likteņdārzu. Paldies skolotājām 

Aijai Freimanei un Brigitai Eltermanei! 

19.10. Ikgadējās “ALIAS” sacensības. Paldies parlamentam, īpaši Aleksandram Geržatovičam par jauko atmosfēru 

pasākumā! 

22.10. Pašvaldības policijas lekcija 4. klasēm par drošu internetu. 

23.10. Pieci mūsu parlamentārieši (G.Jankava, A.Geržatovičs, D.Vuškāns, O.Jeske un M.Geide) piedalās pasākumā “Kafija ar 

politiķiem”, kas šogad notiek Jaunolainē, lai diskutētu ar pašvaldības deputātiem un iestāžu vadītājiem par aktuālām 

tēmām, piemēram, jauniešu darbs vasarā, jauniešu centra izveide Olainē, jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas 

Olainē u.c. Liels paldies Oskaram Jeskem, kas vada vienu no darba grupām! 

24.10. Trešo klašu skolēni dodas mācību ekskursijā uz “Pikšām” – Kārļa Ulmaņa dzimtajām mājām. 

25.10. Pašvaldības policijas lekcija 6.c klasei par mobingu. 

26.10. 5.-6.kl.tautas deju kolektīvs piedalās koncertā ”Ielūdz BDK ”Pienenīte”” Jaunolaines kultūras namā. Koncerta 1. daļā –

“Pienenītes” deju uzvedums „Pasaka par rāceni”, bet  koncerta 2.daļā uzstājas ciemiņi – deju kolektīvi no Rīgas, 
Olaines, Jelgavas un Lietuvas. 

31.10. Tikšanās sešiem Olaines skolu 7. – 9.klašu skolēniem, kas pārstāvēs mūsu novadu erudīcijas konkursā “Mana Latvija” 

15.novembrī Siguldā. Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēs Ernests Auziņš (7.kl.), Inita Veļikodnaja (8.kl.), Beatrise 

Konošonoka (9.kl.).    

            Turēsim īkšķus! 

31.10. Seminārs skolotājiem “Efektīva mācību stunda”. 
 
 

 



  

 
 

 

Olaines 1.vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti 2011./2012.m.g. 
Sagatavoja direktora vietniece mācību darbā Ruta Ličāgina 

[[[

  
A B C D E F n/v 

Angļu valoda 
O1.vsk. 14% 29% 36% 21% 0% 0% 0% 

Valstī 5% 19% 29% 28% 16% 4% 0% 

Matemātika 

O1.vsk. 2% 19% 48% 31% 0% 0% 0% 

Valstī 6% 17% 26% 27% 18% 6% 0,43% 

Bioloģija 
O1.vsk. 0% 40% 20% 40% 0% 0% 0% 

Valstī 5% 19% 34% 30% 10% 2% 0% 

Fizika 
O1.vsk. 0% 0% 25% 63% 13% 0% 0% 

Valstī 5% 19% 34% 30% 10% 2% 0% 

Krievu valoda 
O1.vsk. 17% 42% 42% 0% 0% 0% 0% 

Valstī 13% 38% 29% 15% 5% 0% 0% 

Ķīmija 
O1.vsk. 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 

Valstī 6% 16% 34% 27% 14% 3% 0% 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

O1.vsk. 0% 0% 60% 40% 0% 0% 0% 

Valstī 3% 11% 26% 33% 20% 8% 0,03% 

Latviešu valoda 
O1.vsk. 12% 36% 38% 14% 0% 0% 0% 

Valstī 5% 20% 28% 30% 16% 1% 0% 

KOPĀ 
O1.vsk. 8% 25% 40% 25% 1% 0% 0% 

Valstī 6% 18% 27% 28% 16% 4% 0,16% 

Mācību iestāde Skaits 

Latvijas Kultūras akadēmija 3 

Ekonomikas un Kultūras augstskola 1 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2 

Latvijas Universitāte 8 

Rīgas Stradiņa universitāte 2 

Rīgas Tehniskā universitāte 7 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1 

 Ventspils Augstskola 1 

 Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 1 

 Kosmetoloģijas koledža 1 

03.09.2012.- 02.11.2012.   ĪSZIŅAS                     3.lpp. 

    2.LPP 

 Eksāmeni un absolventi. Aktualitātes 

ABC līmenis ir iegūts 74% absolventu vērtējumos 

 

12. klases absolventi – 42 
 Augstskolās – 26 (maksas – 11; budžeta – 15);  

 Koledžās – 3 (t.sk. ārzemēs – 1); Strādā – 12.  

2011./2012.mācību gada absolventu tālākās gaitas Latvijas mācību iestādēs 

SVARĪGI! 
 Skolas mājas lapā www.o1vsk.lv  var atrast sadaļu ATRASTĀS MANTAS, kur ir informācija par skolā atrastām un 

pazaudētām lietām. Līdz šim to varēja izlasīt pie ziņojumu dēļa, bet tā kā ļoti daudzos gadījumos skolēni neinteresējas par 

pazaudētajām mantām, tad ar skolas mājas lapas palīdzību informēsim arī vecākus! 

 7. – 9. klašu skolēniem tiek piedāvāts peldēšanas fakultatīvs ceturtdienās no plkst.16:00 līdz 17:00.  

 Pamatojoties uz 2012.gada 26.septembra Olaines novada domes lēmumu par ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines 

1.vidusskolā un 2.vidusskolā, no šī gada 1.oktobra samazinās vecāku maksa par kopgalda pusdienām 2.-12.klašu skolēniem. 

Turpmāk vecāki maksā 0,40Ls par vienu kopgalda ēdienreizi (0,35Ls ir pašvaldības līdzfinansējums). 

 Pavasarī skolas konferencē vecāki ierosināja, ka skolas informatīvo izdevumu „Īsziņas” lietderīgāk būtu saņemt elektroniski, 

nevis drukātā formātā. Apkopojot visu vecāku viedokli, tika noskaidrots, ka 422 vecāki izvēlas elektronisko formātu, 276 - 

papīra formātu. Skolas „Īsziņas” tiks visiem vecākiem aizsūtītas uz e-klasi, tās varēs izlasīt arī skolas mājas lapā un tie, kuri 

izvēlējās papīra formātu, saņems izdrukātā veidā pirms brīvlaika. 

9.klases absolventi – 60 
Olaines 1. vidusskolā – 36; Olaines koledžā – 3;  

Mācās citā skolā – 16; Nemācās – 5; Mācās ārzemēs – 0. 

http://www.o1vsk.lv/


4.lpp.     ĪSZIŅAS       03.09.2012.-02.11.2012.

     2.LPP  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interešu izglītība un Iespējas   
 

NORDPLUS projekts 
Projekta koordinatore Lilita Zujeva 
No š.g. 25.09. līdz 30.09. Olaines 1.vidusskolas delegācija devās uz Nordplus jauniešu projekta „HOOKEEP-Harjavalta-Olaine-

Kiruna Environment Class Exchange Project” pēdējo tikšanos Kirunā, Zviedrijā. Projektā piedalījās projekta koordinatore Lilita 

Zujeva, ģeogrāfijas skolotājas Brigita Eltermane un Brigita Zute un 9.-11.klašu skolēni: Karīna Segruma, Teiksma Jankava, Darja 

Golubeva, Elīna Meļņikova, Oskars Jeske, Katrīne Matisone un Monta Vilnere. Ceļojumā devāmies ar lidmašīnu, tad 16 stundu garā, 

elpu aizraujošā ceļojumā vilcienā uz Zviedrijas ziemeļiem. Kiruna atrodas 150 km aiz polārā loka, pilsēta ir izveidojusies pateicoties 

dzelzsrūdas raktuvēm. Tieši pateicoties šīm raktuvēm, tuvāko 20 gadu laikā pilsēta tiks pārvietota 4km rādiusā no pašreizējā 

vēsturiskā centra, jo dzelzsrūdu kompānija LKAB paplašina dzelzsrūdas ieguvi. Tikšanās laikā projekta dalībnieki prezentēja savu 

paveikto darbu gada laikā, iepazināmies ar skolu, kurā mācās ap 1000 skolēnu 16 dažādās mācību programmās, arī skolēni ar īpašām 

vajadzībām. Mājās visi atgriezās pilni iespaidiem, gatavi darboties jaunos aizraujošos projektos. 

 

 

                                                                                  

 

Eiropas jauniešu parlamenta (EJP) Latvijas Nacionālā sesijā Rīgā  
Teiksma Jankava, skolas parlamenta prezidente 
No 2012.gada 4. jūlija līdz 9.jūlijam, pateicoties Olaines novada pašvaldības atbalstam, pieciem mūsu skolas skolēniem – Teiksmai 

Jankavai, Līvai Janauskai, Līnai Orstei, Aleksandram Geržatovičam un Kristam Indrišonokam - bija iespēja piedalīties Eiropas 

jauniešu parlamenta nacionālajā sesijā. Nacionālās sesijas notiek katru gadu, ne tikai Latvijā, tajās angļu valodā par Eiropai svarīgiem 

jautājumiem debatē jaunieši no vairākām pasaules valstīm. Latvijas Jauniešu organizācija „Tellus” ir izvirzījusi mūs pārstāvēt Latvijas 

Republiku Eiropas Jauniešu parlamentā 5 dažādos Starptautiskajos Forumos laikā no 2012.gada rudens līdz 2013.gada maijam: 

Teiksma – jau septembrī bija Polijā, Līva decembrī, bet Līna martā – Vācijā, Krists oktobrī – Igaunijā, Aleksandrs novembrī– 

Amsterdamā.  

 

 

Olaines 1.vidusskolas interešu izglītības pulciņi 

2012./13. māc.g. 
 Tautas deju pulciņš                          1.-12. kl.               Aija Freimane 

 Vokālais ansamblis „Cīrulīši”        1.-4. kl.                   Līga Kārkliņa 

 Vokālais ansamblis „UNDA”         5.-12. kl.                 Sanita Šeflere 

 Grāmatu ilustrēšanas pulciņš          1.-4. kl.                   Silvija Silāre 

 Radošās pašizpausmes  pulc.           5.–12. kl.                Jānis Tkačuks 

 Rokdarbu pulciņš                            5.-9. kl.                  Ieva Ozoliņa 

 Kokapstrādes pulciņš                      5.-7. kl.                   Aivis Ernstsons 

 Skolas avīze „Muša medū”             7.-12. kl.                 Ina Velberga 

 Pirmās palīdzības ABC                   7.-12. kl.                Lelda Balode 

 Astronomijas pulciņš                       10.-12. kl.               Ina Domina 

 Vides un dabas izpētes pulciņš        5.-7.kl. Brigita Zute 

 Volejbols                                  5.-9. kl.                   Māris Auzāns 

 Florbols 1.-9. kl.                   Aivis Ruļuks 

 Sporta spēļu pulciņš                      1.–4.kl.                    Aivis Lataks 

 Galda teniss                                    9.–12.kl.                  Aivis Lataks 

 Alpīnisma un aktīvā tūrisma pulc.   8.–12. kl.                Juris Gogulis 

 
 

 
 

   

Sīkāka informācija pie pulciņu vadītājiem vai Līgas Gulbes 

 

2012./2013.māc.g. parlamenta kodols: 
 Parlamenta prezidente – TEIKSMA JANKAVA 

(10.b) 

 Parlamenta prezidentes vietnieks –  
ALEKSANDRS GERŽATOVIČS (11.b) 

 Lietvede – IEVA BUKŠA (12.a) 

 Sabiedrisko attiecību speciāliste –  
MADARA GEIDE (12.a) 

  Sporta aktivitāšu koordinators –  
ARTŪRS LĪBIETIS-LĪBAITIS(10.b) 

 5. – 7.klašu parlamentāriešu koordinatore – 
KARĪNA SEGRUMA (9.b) 

 Galvenais DJ – ŅIKITA ARTJOMOVS (12.a) 
 
Vēlam radošuma un aktivitātēm bagātu mācību 
gadu! 

 

Parlamenta prezentēšana  

Dabaszinību pēcpusdiena „Izzini pasauli” 5.kl.  

Pašvaldības policijas lekcija 7.c klasei par viktimoloģiju un mobingu 

Vidusskolēnu tikšanās ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas 

pārstāvjiem 

10.klašu iesvētīšana vidusskolā 

Mārtiņdiena  

 Lāčplēša diena 

Latvijas nedēļa (kino, danču klubs, diskusijas)  

Mācību ekskursija uz Tīreļpurvu 7.kl.  

Latvijas Dzimšanas dienas pasākumi un Skolas dvēseļu apbalvošana  

Dziesmu konkurss „Mana dziesma Latvijai” 1.-4.kl.  

Seminārs vidusskolēniem par brīvprātīgo darbu un aktivitātēm 

Skatuves runas konkurss 5.-12.kl. 

 

Leļļu teātra izrāde „Pūces piens” pirmskolai un sākumskolai  

 „Superklase 3.-4.klasēm” 

Mācību ekskursijas uz Olaines muzeju  

Prozas lasījumi 9. – 12.kl.  

Labdarības akcija „Iepriecini Ziemassvētkos!” 1.-4.kl. 

Labestības nedēļa „Atver sirdi!”  

Ziemassvētku pasts  

 „Ziemassvētkus gaidot” izstādes un svētku pasākumi. 

Mazā Ziemassvētku balle 5.-8.klasēm  

Eksperimenti ar gaismu fizikā 8.,12.kl.  

Ziemassvētku pasākums sākumskolai un izcilnieku 

cildināšana „Mēs lepojamies”  

Ziemassvētku pasākums skolas darbiniekiem.  Ziemassvētku 

balle 9.-12.kl. un skolotājiem. 

 

Plānotie pasākumi Olaines 1. vidusskolā pēc rudens brīvlaika: 
 



Pasākumi 
 

 03.09.2012.-02.11.2012.  ĪSZIŅAS                       5.lpp.

     2.LPP 

Zelta rudens Daugavas ielejā 
Aija Freimane, deju skolotāja 
Š.g.19.oktobrī 3.,4.kl.un 5.-6.kl.tautas deju kolektīvi  devās 

ekskursijā ”Zelta rudens Daugavas ielejā”. Mūsu ceļš veda uz 

Likteņdārzu, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Pabijām 

Kokneses pilsdrupās. Skrīveru “Saldumu darbnīcā” programmā 

”Mans roku darbs” iepazināmies ar “Gotiņas” tapšanas vēsturi, 

kā arī bija iespēja pašiem ietīt savas konfektes. Pabijām arī 

Skrīveru dendroloģiskajā parkā un Lielvārdes muižas parkā. 

Paldies skolotājām Brigitai Eltermanei, Ingrīdai Balodei un 

vecākiem par atbalstu. 

 

 

Miķeļdienas gadatirgus 
Sākumskolas skolotāja Ilze Orste 
Tradicionāli 1.oktobrī sākumskolas skolēni pulcējās ikgadējam 

Miķeļdienas gadatirgum. Sākumskolēni gan tirgojās, gan arī 

iepirkās. Vienmēr gaidīti ir arī pircēji no pamatskolas, 

vidusskolas, kā arī skolotāji! Šogad atkal visi tirgus apmeklētāji 

tika aicināti uz jautriem dančiem, taču viņiem vilinošākas šķita 

tirgus letes. Paldies visiem, kas atbalstīja pasākuma organizēšanu 

un izdošanos – skolas dīdžejiem, Brigitai Mednei un Teiksmai 

Jankavai, 10.a klases zēniem. Bet vislielākais paldies skolēnu 

vecākiem par ieguldīto darbu tirgus preču sagatavošanā!  

 
Sports 
Māris Auzāns, sporta darba organizators  
20. septembris - Olaines izglītības iestāžu sporta spēles futbolā. Vidusskolas jaunieši – 1. vieta, jaunietes – 2. vieta, pamatskolas 

zēni- 2. vieta. 

28. septembris – Olimpiskā diena. Piedalījās 4 komandas, saliedētākās komandas titulu un biļetes uz hokeja spēli ieguva mūsu 

skolas vidusskolas komanda. 

11. oktobris - Olaines izglītības iestāžu sporta spēles rudens krosā. Piedalījās 10 komandas. Labākie - 1. klašu grupā Kristīne 

Ņikitina un Kristers Jēgermans, 2. klašu grupā Anastasija Kudrjavceva un Kristofers Patriks Eidiņš, 3. klašu grupā Sofija Andersone 

un Roberts Miķelsons, 4. klašu grupā Dārta Daļecka, 5. klašu grupā Raitis Haralds Butlers, 6. klašu grupā Aleksandra Denafa, 7. 

klašu grupā Krista Šūmahere un Gunārs Gaumigs, 9. klašu grupā Oksana Guseva un Toms Lismanis. 

16. oktobris –Salaspils, Ķekavas un Olaines novadu mācību iestāžu sacensības futbolā. 1999./2000. gadā dzimušo zēnu grupā 3. 

vieta, 2001./2002. gadā dzimušo zēnu grupā 2. vieta. 

23. oktobris – Salaspils, Ķekavas un Olaines novadu mācību iestāžu sacensības futbolā. 1997./1998. gadā dzimušo zēnu grupā 3. 

vieta, 1993./1996. gadā dzimušo zēnu grupā 1. vieta un izcīnītas tiesības piedalīties Zemgales reģiona skolu sacensībās futbolā. 

 
Mazās Dzejas dienas sākumskolā 
sk. Sandra, Vineta, Inga un Elīna 
Septembra otrajā nedēļā visa Latvija un arī Olaines 

1.vidusskolas sākumskolēni svinēja Dzejas dienas. 1.klašu 

skolēni šīs nedēļas ietvaros čakli mācījās dzejoli no galvas, 

prezentēja prasmi runāt dzeju no skatuves, par ko tika 

apbalvoti ar ” Dzejas dienas” ordeni. 

3.klašu skolēniem uzdevums bija krietni vien grūtāks. Viņi 

ne vien runāja dzeju no skatuves, izmantojot savu 

aktiermākslas talantu, bet arī savu mīļāko dzejoli glīti 

rakstīja, noformēja un ilustrēja. Dzejas dienu ietvaros tapa 

ļoti skaista 3.klašu mīļāko dzejoļu izstāde. 

 

„Skolas padomes” komandas gars 
Aija Jankava, skolas padomes locekle 
25.septembrī Skolas padomes komandas garu veiksmīgi meklēja 

un veidoja Aldis Zauls, „komandas veidošanas” guru no 

personāla attīstības uzņēmuma SIA „Outdoor Latvia”. Praktiskajā 

nodarbībā tika gūtas noderīgas zināšanas par efektīvu 

komunikāciju, savstarpējo sadarbību, spēju saskatīt un kopīgi 

izvirzīt mērķi. 

Paldies nodarbības vadītājam, jo Skolas padome savu jauno darba 

cēlienu uzsāka uz patiesa pozitīvisma viļņa!  

 

Panākumu universitātes pasākumi vidusskolēniem 
Elita Kalnbērza, komerczinību skolotāja 
Jau trešo gadu Olaines 1. vidusskolas 10.-12.klašu jaunieši, apgūstot komerczinības, aktīvi darbojas programmā „Panākumu 

Universitāte”, ko organizē Rīgas Tālmācības vidusskola. Jaunais mācību gads tika atklāts ar sevis izzināšanas semināru, kurš 

norisinājās 14.un 15.septembrī zemnieku saimniecībā „Dangas” Ogres novadā, kas pieder uzņēmējam Pēterim Dimantam ar 

ģimeni. Z/s „Dangas” mīt 140 dambrieži, kuri atceļojuši no labākajām Eiropas briežu audzētavām. Uz pasākumu, lai lietderīgi 

pavadītu laiku un arī pretendētu uz galveno balvu – Panākumu Universitātes jeb PU kausu, kopā ar skolotāju E.Kalnbērzu devās 25 

vidusskolēni, kuri aktīvi piedalījās psiholoģiskajās spēlēs, nakts trasē, dziedāšanā pie ugunskura, briežu barošanā, sporta spēlēs, 

diskusijā ar vienu no jaunākajiem Latvijas miljonāriem par biznesa uzsākšanas iespējām. Panākumu universitātes kausu ieguva 

Olaines 1. vidusskolas 11.a klases skolēns Roberts Suvorovs. APSVEICAM! 

16.oktobrī kopā ar 44 vidusskolēniem piedalījāmies otrajā Panākumu universitātes  pasākumā-Panākumu sesijā 2012, lai 

izprastu darba devēja un darba ņēmēja prasības un gaidas. Devāmies uz uzņēmumu SIA Spilva, kur iepazinām loģistikas speciālista 

darba specifiku, ieraudzījām, kā notiek jauniešu iemīļoto ikdienas produktu, kečupa un majonēzes, ražošana  un fasēšana, 

piedalījāmies SIA Spilva produktu degustācijā. Ekskursijas laikā noskaidrojām, ka abas Olaines vidusskolas apkalpojošā ēdināšanas 

firma vairākus produktus iegādājas tieši  no SIA Spilva.  Prieks, ka SIA Spilva vadība piekrita kādu no jauniešiem uzņemt pie sevis 

Ēnu dienā 2013.gada februārī. Pēcpusdienā klausījāmies šefpavāra un uzņēmēja Elmāra Taņņa un mārketinga speciālista Aigara 

Plotkāna  lekcijas. Foto un video materiālus ar ieskatu abos pasākumos skatīt http://www.talmacibasvsk.lv/pu/ -galerijas! 

Tiekamies nākamajā Panākumu universitātes pasākumā 14.novembrī! 
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Iespējas 
 

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

Olaines sākumskola 
Velda Veinberga, Olaines sākumskolas direktora vietniece 

Ekopulciņa aktivitātes 
21.09. eko piecminūtē sniedzām informāciju par Ekoskolu darbību Latvijā, iepazināmies ar skolas vides izvērtējumu un izvirzījām 

prioritātes 2012./2013.m.g. Šogad Ekoskola strādās pie tēmas „Transports”. 

27.09. ekokoordinatore Velda Veinberga devās uz Latvijas Universitāti, lai piedalītos Ekoskolu svētkos. Arī šogad Olaines 

sākumskola saņēma Zaļo karogu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un 

tās apkārtnē. 

28.09. ekopulciņš aicināja visus interesentus noskatīties drošības filmiņu „Lai dzīvo bērni”, lai kopā atkārtotu drošības noteikumus uz 

ceļa, mājās un citās bīstamās vietās un situācijās. 

12.10. sniedzām informāciju par makulatūras un bateriju vākšanas konkursiem. Aicinājām visus interesentus noskatīties vides izziņas 

filmas „Papīra ceļš” un „Bateriju ceļš”.  Aicinām šķirot atkritumus! Izlietotās baterijas var nest uz skolu un izmest tam 

paredzētā konteinerā. Krāsim arī makulatūru! 

Skola ir pieteikusi dalību Ekoskolu starptautiskajai rīcības dienai 07.11. Šajā dienā Ekoskolas visā pasaulē rīkojas ilgtspējīgas 

nākotnes vārdā. Mēs organizēsim aktivitātes, kas uzsver veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē. 

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu, arī šogad skola turpina darboties programmā „Skolas auglis”. Programmas ietvaros 

grauzīsim ābolus un burkānus no oktobra līdz februārim.  

Citi pasākumi 
27.09. skolā viesojās Ē.Balodis ar mūziklu „Ķiplociņš pie dinozauriem”. 

28.09. tika svinēti rudens svētki. Paši gatavojām izstādi „Rudens veltes”, dziedājām dziesmas par rudeni, minējām mīklas. 

28.09. skolas komanda kopā ar skolotāju Elīnu piedalījās Olimpiskajā dienā Olainē. 

04.10. atzīmējām dzīvnieku aizsardzības dienu – runājām par dzīvniekiem, minējām mīklas, skatījāmies skolotājas T.Bardovas 

sagatavoto īsfilmu par viņas mājas mīluļiem. Paldies skolotājai par pasākuma vadīšanu! 

11.10. skolas komanda kopā ar skolotāju Elīnu piedalījās rudens krosa sacensībās Olainē. 

26.10. skolā viesosies leļļu teātris „Tims” ar izrādi „No astes līdz ūsām”. 

09.11. griezīsimies „Mārtiņdienas virpulī”, runāsim par Mārtiņdienas tradīcijām, tirdziņā būs iespēja tirgot pašu rokām pagatavotas 

lietas, veselīgus našķus. 

16.11. svinēsim Latvijas dzimšanas dienu, dziedāsim dziesmas par Latviju, klausīsimies drāmas pulciņu priekšnesumus, baudīsim 

dejas. Sumināsim skolas DVĒSELĪTES. 

29.11. gaidīsim visus skolas vecākus uz skolas un klašu vecāku sapulcēm. 

Novembrī plānojam vēl vienu leļļu teātra izrādi un draudzības sporta spēles par godu Lāčplēša dienai. 

4.klases arī šogad piedalās starptautiskajā matemātikas konkursā Tik? Vai… Cik? 

Jaunumi 
Olaines sākumskola šogad ir veiksmīgi uzsākusi realizēt Speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem latviešu un mazākumtautību plūsmā. Lai mācīties prieks nezustu un lai ikviens varētu teikt „ES PROTU, ES 

VARU, ES GRIBU”, bērniem ar dažādām mācību grūtībām talkā nāk speciālais pedagogs, logopēds, skolas psihologs un, protams, arī 

klases audzinātājas. Paldies arī vecākiem par sadarbību! 

 

 

Jaunsardze Olaines 1.vidusskolā 
Līga Gulbe, direktora vietniece audzināšanas darbā 
Pēc rudens brīvlaika 4.un 5.klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja vienu reizi nedēļā, pirmdienās, skolas telpās darboties interešu 

izglītības programmā „JAUNSARDZE”, ko koordinē Aizsardzības ministrija. Nodarbības vadīs instruktors Andris Stīpnieks. 

5.novembrī plānota skolēnu tikšanās ar instruktoru, kur tiks sniegta konkrētāka informācija. Jaunsardzē skolēniem tiek mācīta izpratne 

par valsts aizsardzību, pilsonisko apziņu, patriotismu, radīta interese par dienestu LR nacionālajos bruņotajos spēkos, vienlaikus 

sekmējot drošsirdību, biedriskumu, fiziskās spējas un disciplīnu. Kā kļūt par jaunsargu? Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. 

Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu. Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos 

apstākļos dod solījumu. Pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga kandidāts tiek uzņemts Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību. 

Jaunsargu devīze - “Augsim Latvijai.” Nāc un pievienojies, esi viens no mums! Sīkāka informācija www.rjc.gov.lv 

 
Iespēja pusaudžiem 
Dace Lasmane, skolas psiholoģe 
Jau trešo gadu skolā notiek puišu un meiteņu grupu nodarbības, kur jauniešu līderes atraktīvā veidā, iesaistot pusaudžus diskusijās un 

praktiskos vingrinājumos, rosina domāt par vērtībām un attiecībām, mudina uzdrīkstēties un būt aktīviem sabiedrībā. Piemēram, 

9.klases skolniece Anastasija Cimoška, projektu konkursā ir ieguvusi finansējumu projektam „Jauniešu drošība darbībā”, jaunieši 

piedalījušies dažādu nevalstisko organizāciju aktivitātēs. Puišu grupas (7.kl.) tikšanās plānotas ceturtdienās, bet meiteņu grupas (8.-

9.kl.) - pirmdienās.  

 


