
Īsziņas 
OLAINES 2. VIDUSSKOLAS 

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

01.09.-31.10.2017. 

STARPNOVADU MĀCĪBU OLIMPIĀDES 

20.10. Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde mazākumtautību skolām 7.-8. kl., 

Salaspils 2.vidusskolā; Maksims Piļščikovs (8.a kl.) - 1.vieta; Alīna Špehte (8.b 

kl.) – atzinība. 

VALSTS MĒROGA KONKURSI 

8.09. Dalība bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa” atvēršanas svētkos LU 

Botāniskajā dārzā. Bērnu dzejoļu konkursa “Garā pupa” konkursa uzvarētāji: 

Timofejs Ivanovs (4.a kl.) dzejolis “Mans suns Oskars” un Milana Uļjanova 

(4.a.kl.) dzejolis “Neko es nesapratu” (sk.V.Šinkarenko). Milāna ir arī titula 

“Veiksmes pupa” ieguvēja. 

6.10. 4.a un 4.c kl. skolēnu dalība konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2017” (sk. 

I.Rimševiča, Z.Nikolajeva) 

19.10.  2.a kl. dalība fotokonkursā ”Mūsu karogs” (sk. N.Židkova, N.Murina) 

23.10. Valsts prezidenta kancelejas organizētais konkurss “Mana kā Valsts prezidenta 

uzruna Latvijas tautai”, (piedalās Maksims Piļščikovs (8.a kl., sk. 

V.Šinkarenko) 

25.10 Margaritas Stārastes literārais jaunrades konkurss “Margaritas Stārastes tēlu 

atdzimšana 21. gadsimtā” 2.-7.kl. Konkursa uzvarētājs un galvenās balvas 

ieguvējs Deniss Trusijs (6.b kl., sk. D.Raļļa) 

31.10. 5.abc kl. dalība Zvaigznes ABC konkursā “Noslēgums Rutas Svažas grāmatai 

“Pazudušais Salavecītis” (sk.V.Šinkarenko) 

31.10. Konkurss-festivāls “Mēs Latvijai 2017”; 1.kārta – video ierakstu izvērtēšana; 

uzaicinājums piedalīties konkursa 2. kārtā (sk.V.Gahajeva) 

SKOLAS OLIMPIĀDES UN KONKURSI 

06.10. Latviešu valodas olimpiāde mazākumtautību skolu 7.-8.kl. Olimpiādē piedalījās 

14 skolēni. 

DZEJAS DIENAS (11.-15.09.) 

Dzejas stundas 5.abc kl. (sk. I.Jemeļjanova); 7.b, 8.a, 9.c kl. (sk. M.Ļiskina); 6.abc 

kl. (sk. I.Beitāne); 6.bc, 7.c, 8.c kl. (sk. L.Gavrilova); 7.abc kl. (sk. I.Fomantjeva); 

2.abc un 3.abc kl. (sk. L.Vismane) 

6.a kl. darbojās “Dzejas laboratorijā”, radot savus dzejoļus (sk. L.Vismane) 

5.abc un 7.abc kl. skolēni veidoja izstādi “Dzejas taciņa” (sk. I.Jemeļjanova) 

12.kl. audio un video prezentācijas “Krievu dzejas sudraba laikmets” (sk. 

M.Ļiskina) 

10.-11.kl. skolēnu dzejas lasījumi “Dzeja - dvēseles mūzika” (sk. I.Ivanova) 



 
 

2. lpp. 

EIROPAS VALODU DIENA (23.-27.09.) 

26.09. Eiropas valodu dienā skolēni uz plakātiem rakstīja frāzes un sveicienus dažādās 

valodās. 

5.abc un 7.abc kl. skolēni rakstīja domrakstu “Eiropas valodu diena”. (sk. 

I.Jemeļjanova) 

6.bc, 7.c, 8.c kl. skolēni spēlēja dažādas Eiropas tautu spēles dažādās Eiropas 

valodās. (sk. L.Gavrilova) 

9.ac un 8.abc kl. skolēni skatījās prezentācijas par pasaules valodām. (sk. 

I.Ivanova, V.Šinkarenko) 

7.b, 8.a, 9.c, 11., 12.kl. skolēni diskutēja par valodu nozīmi mūsdienu 

globalizācijas apstākļos. (sk. M.Ļiskina) 

MĀCĪBU EKSKURSIJAS 

12.09.  ekskursija uz Tērvetes koka pili (2.a, 3.b kl. sk. N.Židkova, N.Murina) 

2.10.  ekskursija uz Latvijas Dabas muzeju (3.c kl. sk. O.Komara) 

3.10.  ekskursija uz Siguldas pili (4.a,c kl., sk. I.Rimševiča, Z.Nikolajeva) 

9.10.  ekskursija uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju (2.b c, kl., sk. O.Boksboima, 

O.Vonoga) 

13.10.  ekskursija uz Kinopilsētu “Cinevilla” (4.b kl  sk. S.Opikova) 

Starptautiskā izglītības akcija 

“PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA” 

 

18.09.  “Pasaule, kuru mēs gribam” 8.b kl. (sk. I.Macanova) 

26.09.  “Pasaules tautu virtuve” 4.b kl. (sk. S.Opikova ) 

4.10.  ”Pasaules globālā stunda” 7.a kl. (sk. T.Zarecka) 

4.10. “Mēs ēdam, lai dzīvotu, bet dzīvojam ne tādēļ, lai ēstu” 9.a, 9.b kl. (sk. 

T.Zarecka) 

10.10.  “Katram šķīvim savs stāsts”6.b kl. (sk. O.Vonoga) 

11.10.  "Cilvēks ir tas, ko viņš ēd" 9.a, 9.b kl. (sk. T.Zarecka) 

12.10.  “Katram šķīvim savs stāsts” 6.c kl. (sk. O.Vonoga) 

12.10.  ‘Katram šķīvim savs stāsts” 5.bc kl.(sk. l.Osipova) 

13.10.  “Cik maksā zupas šķīvis?” 7.c kl. (sk. I.Macanova) 

13.10.  “Katram šķīvim savs stāsts”6.b, 6.c kl. (sk. O.Vonoga) 

16.10.  “Ēdam atbildīgi!” 9.a, 9.c, 10.a kl. (sk. I.Ivanova) 

18.10.   “Kas ir uz mana šķīvja?” 8.abc kl. (sk. V.Šinkarenko) 

27.10.  “Pasaules globālās problēmas” 7.a kl. (sk. T.Zarecka) 

ĀRPUSSTUNDU NODARBĪBAS 

1.09. Skolā darbu sāk interaktīvais „Latviešu valodas klubiņš” 4.-5.kl. skolēniem (sk. 

I.Pavloviča, L.Zvirgzdiņa, L.Vismane, O.Zaiceva, V.Babahina) 

12.10. IAC apaļā galda diskusija ”Jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu vadība” 

sk. T.Zarecka, V.Šinkarenko) 

20.10. Viktorīna 4.kl skolēniem “Čaklais lasītājs” (sk. I.Rimševiča, S.Opikova, 

Z.Nikolajeva) 

23., 25.10. Eksperimentu dienas 5.abc, 6.abc kl. skolēniem (Laboratorium.lv) 



 
 

3. lpp. 

KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES 

8.09. Dalība Zviedru bērnu literatūras dienā un pārvietojamās izstādes “Kur bērnam 

augt” atklāšanā (LNB); Starptautiskajai lasītprasmes un rakstpratības dienai veltīts 

seminārs bibliotekāriem “Lasi klusi, lasi skaļi - lasi!” (bibliotekāre D. Raļļa) 

24.09.-1.10. Erasmus + projekta ietvaros mācības „ Outdoor education” Itālijā; (sk. 

V.Bobkova, I.Ivanova) 

29.09. karjeras izglītības konsultantu seminārs” EUROPASS UN AKTUALITĀTES 

KARJERAS ATBALSTA VEICINĀŠANĀ LATVIJĀ'' (sk. V.Sidorova) 

13.10. Informatīvs seminārs par “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” norisi, materiāliem un 

idejām, rīko NORDEN, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā (bibliotekāre 

D.Raļļa) 

24.10. Metodiskā konference ”Dziļa mācīšanās – ceļš uz kompetencēs balstītu 

izglītību”; Sigulda (sk. I.Macanova, V.Kudrjašova, T.Zarecka) 

PROJEKTI 

21.-22.09. “Latvijai vajadzīgās profesijas” izstrādāja 9.a un 9.c kl. skolēni (sk.I.Beitāne, 

I.Ivanova) 

2.10. Sākas projekts “Skolas piens” 1.-9. klašu skolēniem 

BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017. Skola pirmo gadu piedalās šajā Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas 

programmā 

Lasām kopā ar 2.a. klasi (projekta turpinājums). Projekta ietvaros skaļās 

lasīšanas nodarbības, tematiskās stundas un ārpusskolas kultūras pasākumi – 

ekskursijas, teātru apmeklējumi u.c. 

 

13.09. Diskusija – apaļais galds 10.-11.kl., veltīta Starptautiskajai Lasītprasmes un 

rakstpratības dienai, sadarbībā ar skolas muzeju. 

4.10. Literārā stunda “Eduardam Veidenbaumam -150” visās 8.klasēs, sadarbībā ar 

sk. V.Šinkarenko un V.Zvirgzdiņu. Stundas saturs: iepazīšanās ar dzejnieka 

biogrāfiju un literāro darbību; ar igauņu dzejnieku, Veidenbauma dzejas 

atdzejotāju, Contru vai īstajā vārdā Margusu Konulu; darbs grupās; dzejas lasījumi 

un analīze, kā arī dzejoļa  “Kā gulbji balti padebeši iet” paralēllasījums latviešu un 

igauņu valodā. 

Izstādes: 

 

31.08.-28.09. Izstāde “Ābece ābecīte” veidota no bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām 

(“азбука” un “букварь”), ābeces latviešu valodā, tika deponētas no Olaines 

1.vidusskolas bibliotēkas un Olaines pilsētas bibliotēkas. 

31.08.-8.09. Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” 

grāmatu kolekcijas izstāde. 

7.-29.09. LNB pārvietojamā izstāde “Īpaša grāmata īpašā plauktā”. 

29.09.-26.10 Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta grāmatu izstāde. 

2.-26.10. LNB pārvietojamā izstāde “Pieķerts lasot”. 

no 26.10. Denisa Trusija konkursa “Margaritas Stārastes tēlu atdzimšana 21. gadsimtā” 

darba zīmējumu izstāde. 



 
 

4. lpp. 

SPORTS 

Projekta „Sporto visa klase” turpinājums; piedalās 3.a,b,c, 4.a, 5.c kl. skolēni. 

9.09. Olimpiskā diena 2017,. Olimpiskās dienas devīze šajā gadā ir “Vingro svaigā 

gaisā!”; dalībniekiem tika pasniegti SOK 2017.gada sertifikāti, 5.c kl. kā labākā 

komanda pašvaldībā saņēma LOK speciālbalvas. 

22.09.  Olimpiskā diena 2017, orientēšanās Mežaparkā 8. klasēm. (sk. T.Zarecka) 

17.10. Starpnovadu sacensības futbolā; 2006./2007.g.dz. – 3.vieta, 2004./2005.g.dz.- 

2.vieta 

EKOPROGRAMMAS PASĀKUMI 

12.09. Dalība ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu ceremonijā un prestižā starptautiskā Zaļā 

karoga saņemšana. 

12.09. Dalība vides izglītības fonda kampaņas "Zaļais aicinājums" atklāšanas gājienā. 

Pasākuma mērķis bija vērst sabiedrības uzmanību pārtikas atkritumu problēmai 

Latvijā un ar to saistītajiem zaudējumiem. 

29.09. „Zinātnieku nakts” LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. (sk. O.Vonoga, 

T.Zarecka) 

30.09.  Pārgājiens dabā. Ozolnieki. (sk. O.Vonoga, T.Zarecka) 

1.-30.09. Akcija „LV Iedvesmo”, 8.c klase veidoja video “Tas ir mūsu labais darbs LV 

Iedvesmo ietvaros, ko dāvinām visai Latvijai”. Rezultāts: 1.vieta Zemgales 

reģionā (sk. V.Šinkarenko, N.Miguša) 

1.31.10. Labdarības akcija dzīvnieku patversmes “Ulubele” atbalstam. (sk.T.Zarecka) 

4.10. Starptautiskā Dzīvnieku aizsardzības diena - 7. kl. skolēnu prezentācijas (sk. 

M.Ragiņa) 

4.10. Dzīvnieku patversmes “Ulubele” akcijas ietvaros reklāmas „Palīdzēsim suņiem” 

veidošana (sk. O.Vonoga, T.Zarecka) 

2.-31.10. Latvijas Putras programma 2017. Šī gada tēma - "Auzās ir spēks". 

Skolā ir piecas klases, kuras piedalās projektā “Sporto visa klase”, un, kā īsti 

sportisti, ēd putru katru rītu! Putrā – ir spēks! 

10.10. Starptautiskā Putras diena Sākumskolas skolēnu (4.a,b,c; 3.a,b,c;2. c; 1.c) un 

ekopulciņa dalībnieku auzu putras video reklāmas izveide (sk. O.Vonoga) 

11.10.  Klases stunda 7.a kl. “Mana mīļāka putra”. (sk. T.Zarecka) 

15.-17.10. Rudens zaļā skola jauniešiem, Cēsīs. Piedalījās S.Siliņeviča (7.a), J.Debese (8.b)  

30.10.-5.11. Rīcības dienas “Rīkojies zaļi ar Olaines 2.vidusskolu”: 

Informācijas stends; akcija "60 elementi tavā kabatā"; akcija „Makulatūras 

vākšana” 

31.10 Pieredzes apmaiņas programmas ietvaros viesi no Rīgas Ostvalda un Rīgas Rīnūžu 

vidusskolām; flešmobs. 

MUZEJS 

15.09.  Skolas muzeja 5. gadu jubilejas svētku programmas izstrāde. 

23.-27.09. 6.abc, 7.c, 8.c klašu skolēni rakstīja skolas muzeja 5 gadu jubilejai veltītus darbus 

(apkopoja sk. L.Gavrilova, I.Beitāne)  

28.09. Skolas muzeja aktīvs vēršas pie Akciju sabiedrības “Olainfarm” ar lūguma vēstuli 

atbalstīt muzeja darbu. 

4.10.  10.-12.kl.skolēnu tikšanās ar vienu no skolas muzeja dibinātājiem Mazenu Zibaru. 



 
 

5. lpp. 

4.10. 8.b kl. nodarbība muzejā; tēma: ”Kādus skaitīšanas instrumentus izmantoja 

20.gadsimtā?”. (sk.I.Macanova) 

9.10.  2.a kl. muzejstunda ”Istaba. Kas ir muzejā?”. sk. L.Veismane un V.Zvirgzdiņa 

10.10. 5.b kl. nodarbība muzejā. Tēma: ”Kādus skaitīšanas instrumentus izmantoja 

20.gadsimtā?”. (sk. V.Kudrjašova) 

CITI PASĀKUMI 

1.09.  Zinību diena. 1.-12.kl.skolēnu svinīgā sapulce. 1.kl. skolēnu vecāku sapulce. 

13.09. Klases stunda pirmklasniekiem; vadīja Valsts policija un Olaines pašvaldības 

policijas pārstāvji. Skolēni uzzināja kā pasargāt sevi un savas mantas, pārrunāja 

ceļu satiksmes noteikumus, un saņēma dāvanas (grāmatas) un konfektes no 

policijas pārstāvjiem. 

18.09. Dabaszinātņu un matemātikas katedras sanāksme: iepriekšējā mācību gada 

rezultātu analīze; katedras darba plāna projekta apspriešana; pedagogu prasmju 

pilnveidošana skolēnu mācību sasniegumu dinamikas novērošanā. 

18.09. Sākumskolas metodiskās katedras sanāksme: mērķis un uzdevumi jaunajam 

mācību gadam; darba plāna projekta apspriešana; iepazīšanās ar valstī un skolā 

noteiktajām prioritātēm izglītības jomā; Sākumskolas katedras mācību priekšmetu 

tematiskais plānojums un atbilstība valsts noteiktajiem standartiem. 

20.09.  Skolas vecāku sapulce aktu zālē. 

25.09.  Darba drošības instruktāža skolas darbiniekiem. 

26.09.  Darbu sāk Skolas padome. 

3.10.  Pasākums „RSU vēstneši” 10.-12. kl. skolēniem. 

5.10.  Starptautiskā Skolotāju diena. 

11.10.  Skolēnu parlamenta stunda 10.-12.kl. 

18.10. 4. kl. skolēnu tikšanās ar pašvaldības un Valsts policijas darbiniekiem „Mans 

drošais gājēja ceļš”. 

18.10.  10. klases skolēnu iesvētīšana.  

23.10.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) instruktāža. 

26.10. Apaļais galds „1. klašu skolēnu adaptācijas norises izvērtēšana un 

nepieciešamo papildpasākumu noteikšana”. 

31.10.  Skolēnu mediatoru sanāksme. 

 

 

 

 

  

Informāciju apkopoja D. Raļļa 

Olaines 2.vidusskolas bibliotekāre 


