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                                                                                                                                                 2014./2015. m.g. №2 

     С праздником! 
      18 ноября 1918 года на заседании Народного совета, состоявшемся в Латвийском 

национальном театре, была провозглашена государственная независимость Латвии. В 

этом году  мы празднуем  96-летие  независимости Латвии. 

      Ребята из нашей школы не остались в стороне и принимают участие в различных 

праздничных мероприятиях. 

      Мы представляем вашему вниманию лучшие конкурсные работы учеников нашей 

школы, посвящённые этому событию.  

 

 

 
Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā. 

 

Mīļie Latvijas valsts iedzīvotāji un patrioti! 

 Pēc visiem notikumiem, kuri bijuši šī gada laikā, mēs atkal sanākam kopā, lai svinētu 

visai tautai un arī Tēvzemei nozīmīgus svētkus. Tie ir neatkarības svētki! 

 Katrai tautai ir tiesības uz brīvību un neatkarību. Vairākkārt tā ir zaudēta un atgūta. 

Brīvība latvietim ir vislielākā vērtība, bet vai šī ir tā brīvība, par ko cīnījās mūsu senči? Mēs 

izmantosim savas Latvijas Republikas Satversmē noteiktās tiesības brīvi runāt, domāt, 

pārvietoties, izdarīt politiskās izvēles, ticēt, strādāt... 

 
Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 
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Neatkarība - tā ir vajadzīga visiem - kā dzīves nepieciešamība. Latvija ir brīva valsts, kur 

iedzīvotāju tiesības ir atslēga uz panākumiem. Valdība ik dienu seko visiem notikumiem un 

problēmām valstī.  

 Katram no mums ir neskaitāmi iemesli, kāpēc mēs lepojamies ar Latviju un mīlam 

to. 

Šis gads ir ievērojams arī ar to, ka ir apritējuši 25 gadi kopš Baltijas ceļa organizēšanas, 

kad Latvijas inteliģence piedāvāja šo ideju. Divi miljoni baltiešu, sadevušies rokās, iededza 

uguni ticībā uz neatkarību. 

Mūsu mīļā rupjmaize, melnā maize, rupucis– tautā dažādi dēvētais tumšais maizes klaips 

visos laikos ieņēmis goda vietu uz latviešu ēdamgalda, bet svešumā dzīvojošajiem tautiešiem 

tas ir viens no dzimtenes labumiem, kas visvairāk pietrūkst. Latvijas 96. jubilejas gadā salinātā 

rudzu rupjmaize ar ķimenēm ieguva Eiropas Savienības aizsardzību kā tradicionālā īpatnība, 

kas tikai mūsu tautai raksturīga un piederoša.  

Šajā gadā kļuvām par eirozonas dalībvalsti, bet Latvijas lats nekur nav pazudis – daudzi 

savākuši un par piemiņu saglabājuši visu 24 dažādo lata monētu kolekciju, un ne vienā vien 

latviešu ģimenē kā īpaša vērtība vēl aizvien tiek godāti aizvadītā gadsimta 30. gados kaldinātie 

sudraba pieclatnieki, kas tautā tiek dēvēti par 'Mildu'. Daudzi no mums vēl norēķinoties it kā 

nejauši, pieraduma pēc piemin mūsu mīļos santīmus un latus. 

Latvieši ir dziedātāju tauta, tāpēc arī katrus četrus gadus Latvijā norit grandiozie 

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, kurus pazīst un par kuriem priecājas visā pasaulē. 

Baltijas jūra ar savām smilšu pludmalēm ir nenovērtējama Latvijas dabas bagātība. 

Neaizsalstošās ostas ļāvušas kļūt par nozīmīgu tranzītvalsti, tām ir liels svars Latvijas 

labklājībai. 

Ir jāpiemin arī mūsu mazās Tēvzemes lielie sportisti – ziemas Olimpisko spēļu uzvarētāji: 

skeletonisti un kamaniņu braucēji, ātrslidotāji un bobslejisti, kalnu slēpotāji un hokejisti, kuri ar 

godu nes mūsu valsts karogu pretī uzvarām.  

Pats galvenais, lai pastāvētu Latvijas valsts neatkarība, ir dzimtā valoda. Latviešu valoda 

ir skaista un daudzpusīga ar savām izloksnēm un dialektiem 

Bet pati galvenā bagātība un lepnums esat Jūs – Latvijas iedzīvotāji! Lai gan pastāv uzskats, 

ka lielākais ienaidnieks latvietim ir cits latvietis, tā patiesumu apstrīd tas, cik dedzīgi un 

pašaizliedzīgi mēs steidzam palīgā, kad tas patiesi nepieciešams! Ar dažādu labdarības 

organizāciju un akciju atbalstu Latvijā tiek glābti smagi slimi bērniņi, atbalstītas trūkumā 

nonākušas ģimenes, sniegta palīdzība lielu traģēdiju upuriem un citiem, kam palīdzība ir 

visvairāk nepieciešama. 

Es ticu tev, Latvijas tauta! Tavos gēnos slēpta visu panākumu atslēga, un šo gēnu atšifrējums 

redzams un lasāms folklorā: darba un dabas mīlestība, izpalīdzība, izturība, goda prāts, cīņas 

spars, radošums, neuzvarams sīkstums, optimisms… Lūk, šīs bagātības mūsu tautai ir gadu 

tūkstošos uzkrātas. Tās nav zudušas un nevar pazust, tās ir ikvienā no mums. Dažbrīd tās var 

būt pasīvā formā, tāpēc jāpārstartē, kā pie spēka avota jāpadzeras un jāceļas jaunai darba dienai. 

Visi kopā esam neuzvarams spēks. 

Nesen pagāja 12.Saeimas vēlēšanas. Tauta varēja izteikt uzticību, un tā nobalsoja par tiem, 

kas varēs tālāk vadīt Latvijas tautu uz panākumu. Un es ceru, ka valdība pierādīs, ka viņi varēs 

labi pārvaldīt iekšējo un ārējo politiku. 



3 

 

Jaunie turpinās iesākto un spēs attaisnot viņiem uzticēto. Mēs varam būt lepni par to, kas 

ir jau izdarīts un panākts. Mēs turpināsim tādā garā un mūsu Tēvzeme triumfēs. Mēs varam 

lepoties ar mūsu Valsti. 

 

Dievs, svētī Latviju! 
Olaines 2. vidusskolas 7.c klases skolnieks  

Aleksandrs Afanasjevs 

 

     Latvija, manas dvēseles valsts, sveicu Tevi svētkos, Tavā 96.dzimšanas dienā! 

     96 brīnišķīgu gadu laikā  mūsu valsts tika izveidota ne tikai materiāli, bet arī garīgi. Katras 

valsts pamats un  kodols ir tās iedzīvotāji.  Tādēļ vispirms vēlos pateikt paldies šīs valsts 

iedzīvotājiem, kas piepilda Latviju ar mīlestību, labiem un cēliem darbiem. 

Mums jāapzinās, ka katrs no mums , veicot atbildīgi un ar pienākuma apziņu savu darbu, dara 

savu valsti  labāku. Katrs, kurš rūpējas par saviem tuviniekiem, dara valsti labāku. Katrs, kurš 

labi mācās, veido savu valsti labāku. Tikai darot labus darbus, mēs varam kļūt stiprāki un 

draudzīgāki, tikai izplatot gaismu un sirds siltumu ne tikai šajās drēgnajās un tumšajās 

novembra dienās, bet visu gadu, daloties ar saviem panākumiem un arī neveiksmēm, saprotot, 

atbalstot viens otru, mēs varam kļūt par garīgi stipru valsti. Un tas jau ir pamats, kas veidos arī 

materiālu labklājību.  

     Šis gads nav bijis viegls, taču, neskatoties uz to, mums jābūt lepniem par to, kas sasniegts.      

Mūsu valstī  96. neatkarības gadā atbrauca viesis no Eiropas, kas jau sen plānoja ierasties mūsu 

valstī uz palikšanu, bet ieradās 2014.gada 1.janvārī , viņam iepatikās šeit, un šis viesis nolēma 

palikt pavisam, un jā, es runāju par eiro.  

Mums bija jāatvadās no pierastās un iemīļotās valūtas, liekot tai aizmigt mūžīgā miegā, bet mēs 

protam novērtēt arī eiro priekšrocības. Pasaule ir dinamiska, pasaule mainās, mums , saglabājot 

mieru sirdī, ir jābūt atvērtiem jaunām iespējām.  

     Paskatieties uz mūsu pilsētām, uz mūsu skaisto Rīgu! Mēs varam lepoties, ka Rīga godam  

nesusi Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu.  Jūrmala, vasaras un bezrūpības pilsēta, kuras 

simbols ir kaijas, planējošas Latvijas zilajās debesīs virs Rīgas jūras līča. 

Mums pieder skaistie Latvijas lauki, kuros joprojām pastaigājas stārķis, Latvijas meži un sili, 

kur varam gūt dvēseles līdzsvaru.  

Mums pieder tik daudz…. 

Šobrīd mums ir daudz jautājumu- kas būs tālāk? Cik droša ir mūsu valsts? Un tie ir jautājumi, 

uz kuriem neviens skaidru atbildi nevarēs sniegt. Bet  mans ir pretjautājums jums, šīs 

brīnišķīgās valsts dārgie iedzīvotāji, – vai jūs mīlat savu valsti, vai jūs lepojaties ar to? Man nav 

šaubu, ka atbilde ir pozitīva, jo mēs esam kļuvuši par vienotu tautu, kas ciena un mīl savas 

mājas, savu valsti - mūsu skaisto, plaukstošo Latviju. 

 Mūsu tauta, neskatoties uz to, ka tā  ir neliela,  ir talantīga, mērķtiecīga, gudra un strādīga. 

Cilvēki ir mūsu valsts sienas, kas pasargā to, padara mūsu valsti siltu un mājīgu. Katrs no mums 

esam  šīs valsts vislielākā bagātība. Tāpēc pilnveidosim sevi, kļūsim labāki dienu no dienas, 

palīdzēsim viens otram pārvarēt klupienus un izaicinājumus, vairosim gaismu sev apkārt! Un 

tur, kur gaisma, tumsa pati atkāpjas… 
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Lai Latvija ir katra iedzīvotāja  sirdī, kur tiek glabāts viss svētākais un dārgākais, tad mūsu 

valsts zels un plauks! 

Dārgā tauta, es novēlu Jums mieru,  veselību un labklājību! Lai piepildās Jūsu sapņi, lai Jūs 

pavada veiksme un mīlestība! 

 Cerams, ka šie vārdi nonāca līdz jūsu sirdīm un ka tie ir sadzirdēti. Būsim vienoti un glabāsim 

Latviju savās sirdīs! 

 

Olaines 2. vidusskolas 11. klases skolniece 

                                                                                    Anna Mihaļkova 
 

 

 
 

 

____________________________________________________________ 
 

 

В школе! Хроника событий (октябрь – ноябрь). 
 

Дружеский визит в Нова Саржину. 

Jau 8 gadu garumā starp Olaines 2.vidusskolas un Nowa Saržynas ģimnāzijas skolēniem un 

skolotājiem ir cieša sadarbība. Tās mērķis ir valodu zināšanu attīstīšana ( krievu, poļi valodas) 

pilnveidošana un kā arī zināšanu paplašināšana valsts vēsturē un tautu tradīcijās.  

15.septembrī mūsu skolā ieradās poļu skolēnu un skolotāju delegācija no Polijas pilsētas Nowa 

Saržyna. Polijas delegācija ciemos pie mums 4 dienas. Bet jau 5 oktobrī mūsu skolas skolēni 

devas apmaiņas vizītē. 

Jau izbraukšanas dienas vakarā bijām priecīgi par to, ka beidzot ir pienācis sengaidītais brīdis – 

mēs dodamies uz Poliju!  Pagājušas tikai divas nedēļas, kopš pavadījām savus draugus mājās uz 

Poliju, bet jau atkal gribas viņus satikt.  

Pirms brauciena likās, ka ceļš būs vienmuļš un nogurdinošs, bet laiks autobusā pagāja ātri, kaut 

gan braucām 12 stundas. Vienpadsmitos no rīta jau iebraucām pilsētā - Nova Sarzyna. Uzreiz 

ieraudzījām poļu draugus, kuri skrēja uz autobusu, lai sasveicinātos ar mums. Visi bijām 

priecīgi, jo atkalredzēšanās brīdis ir pats jaukākais.  

Vispirms  mēs gājām uz  skolu. Tur mūs gaidīja pirmais pārsteigums-sasveicināšanās dzimtajā 

valodā. Mums tika pateikti ļoti silti vārdi, ar kuriem arī iesākās mūsu projekta otrā daļa. 
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Tā kā ilgais ceļš mūs bija tomēr nogurdinājis, tad pirmā diena mums bija brīva, lai mēs varētu 

pierast pie jaunās atmosfēras un atpūsties. Neskatoties ne uz to, jauniešu lielākā daļa jau pirmajā 

dienā gāja spēlēt futbolu, kur parādījām, ka mēs neesam tik viegls pretinieks. Vakarā visiem 

pusaudžiem bija sarīkots ‘’barbeque vakars’’. Vakars bija diezgan vēss, bet vispārējā atmosfēra 

sildīja vairāk nekā ugunskurs. Sarunas, smiekli un dejas – tā var aprakstīt pirmo vakaru. 

Nākošajā dienā jau no agra rīta devāmies piedzīvojumos. Pirmā pieturas vieta bija pils - Lancut. 

.Jau no ārējā izskata sapratām , ka pilij  ir  ļoti bagāta vēsture. Trīs stundu laikā mēs apskatījām 

pili, dārzu, zirgu un kariešu paviljonu. Tā bija ļoti interesanta ekskursija, kuras laikā 

iepazināmies ar Polijas vēsturi. Nākošā pieturas vieta - reģiona galvenā pilsēta - Rzesow. Tur 

apskatījām muzeju-tuneli, kas atrodas 400 m zem jūras līmeņa. Bija sajūtams nogurums, bet tas 

mums likās nieks. Pēc kārtīgām pusdienām mums tika dots brīvs laiks tirzdniecības centrā un, 

protams, mēs to izmantojām lietderīgi. Jūs domājat, ka  tas ir viss? Nē. Vakarā devāmies uz 

boulingu, kur brīnišķīgi pavadījām laiku dejojot, ēdot picu un spēlējot spēles. 

Ne aiz kalniem bija jauni pasākumi. Iesākot otro dienu, jau agri no rīta devāmies uz vēsturisku 

vietu - pili, kur ieraudzījām  bizonus.  Ekskursijas sākumā bija baisa ekskursija zem Zemes un 

tad jau ar speciālu transportu braucām apciemot bizonus. Mums apkārt staigāja apmēram 20 

bizonu - uz to brīdi tas likās nereāli. Dzīvnieki mierīgi skatījās uz mums un likās, ka viņi ir 

mierīgi, bet tomēr mums neļāva vieņiem tuvoties.  

Emocionāli uzlādējušies, devāmies jau uz Nova Sarzyna. Šis vakars bija pilns ar 

pārsteigumiem, jo pēdējā vakarā mūsu draugi sarīkoja mums atvadu ballīti privātmājā. Cik 

forši! Pēdējā iespēja pavadīt laiku kopā nebija pazaudēta un mēs pavadījām supervakaru kopā. 

Klāt jau pienāca pēdējā diena, tik ātri, ka pat nepaspējām pamanīt, ka viss jau ir beidzies. 

Dienas pirmājā pusē bijām pasākumā , kas tika sarīkots par godu  Eiropas valodu dienai. 

Noklausījāmies prezentācijas un piedalījāmies viktorīnā, kur izcīnījām vērtīgas balvas. Otrajā 

dienas pusē  aizbraucām uz piedzīvojumu trasēm, kurās  varēja piedalīties ikviens, kas gribēja. 

Aizraujošajos piedzīvojumos devās ne tikai skolēni, bet arī skolotājas! 

Pienāca laiks atvadities un doties mājās uz Latviju, un tas bija visskumjākais brīdis šajā 

braucienā. Neviens nevarēja iztikt bez asarām. Ciemos – labi, bet mājās – labāk, ar šādu 

pozitīvu noskaņojumu atgriezāmies atpakaļ Olainē. Viennozīmīgi, mūsu sirdīs palika tikai labas 

emocijas un atmiņas, kuras būs grūti aizmirst.  

Projekts izdevās! Mēs visiem iesakām piedalities šādos projektos. Ja ir iespēja - piedalies, jo tas 

ir tā vērts!  
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23 октября состоялось Посвящение десятиклассников в старшеклассники. 

Для всех 10-классников это был праздник! Они достойно прошли приготовленные для 

них испытания, представили свой класс, сумели поддержать доброе имя своей школы. В 

конце дали клятву - клятву старшеклассника. Успехов  в средней школе.    

 

                   
 

 

 

6 ноября был реализован проект "Mēs visi tik dažādi". Проект связан с интеграцией. 

Руководитель проекта - ученица 12 а класса Маргарита Николаева устроила настоящий 

праздник для учеников 1-х классов первой и второй школ г.Олайне. Всё проходило в 

игровой форме. Помощь в проведении проекта оказал школьный парламент. 

      

http://job.ru/
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В пятницу, 7 ноября, в актовом зале состоялся Праздник осени, который провели  

ребята из 7.а, 7.б и 7.ц классов. 

Ученики из начальной школы увидели латышские и русские национальные костюмы, 

узнали о белорусских, украинских, русских и латышских народных традициях, величали 

хлебушек. Смогли послушать народные песни, пригласили известную группу «Картошки 

International» (в составе солистов: Эмилия Гируцкая, Александра Кашина, Дарья 

Алексеева), получить удовольствие от участия в конкурсах и отгадывания загадок про 

овощи и фрукты. А овощами были Максим Егоров – яблоко, Максим Борейко и  Эрик 

Мартенс – морковки, Павел Савейко и Влад Ковальский – сочные помидоры,  и 

знаменитое Чучело Огородное – Максим Иванов. Но долго все не засиделись, так как 

вскоре пустились в пляс под веселую мелодию. 

Но какой же праздник без цветов? Девочки Саша Глущенко и Настя Шмелёва рассказали 

нам про одуванчики и ромашки, а затем прочитали стихотворения о цветах. 

Прозвенел звонок, и все, весёлые и счастливые, отправились получать знания.  
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