
Īsziņas 
OLAINES 2. VIDUSSKOLAS 

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

01.03.-30.04.2017. 

STARPNOVADU MĀCĪBU OLIMPIĀDES 

3.03. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas toņi un pustoņi” Pierīgas 

novados. Pierīgas toņi un pustoņi, Sigulda (Alisa Ansberga 4.a - 2.pakāpe; Aleksandra 

Gluščenko 9.a - 3.pakāpe) 

4.03. Atklātā olimpiāde ķīmijā 8.-12. klasēm, Rīga (LU) (Ņikita Čerkovskis 11. kl. – 3.vieta) 

9.-10.03.Valsts olimpiāde matemātikā. Piedalās Arkadijs Ponomarenko un Marina Šaško 11. kl. 

22.03. Valsts olimpiāde ķīmijā 9.-12. klasēm, Rīga (LU). Piedalās Ņikita Čerkovskis 11. kl. 

23.03. 7. atklātais vizuālās mākslas konkurss 7.-12. klasēm, Sigulda 

29.03. 7. atklātais vizuālās mākslas konkurss 5.-6. klasēm, Garkalne 

29.03. Finanšu olimpiāde “Finanšu ābece 2017”, Rīga (Ekonomikas un kultūras augstskola) 

31.03 Starpnovadu vidusskolas informātikas olimpiāde (1.vieta – Jevgeņijs Grigorjevs 10.a) 

5.04. Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 2.-4. klasēm, Salaspils (3.vieta - Ksenija Čučina 

3.a, Veronika Ovčiņņikova 4.c ; Atzinība – Arīna Vlasova 3.a, Artjoms Luckis 3.a) 

5.04. Atklātā olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 5.-9. kl. zēnu grupā, 2.kārta, Rīga. Tēma: 

“Ziema” (Kirills Lohmatovs 7.c - 3.vieta) 

20.04.  Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 7. un 9. klasēm, Sigulda (Aļina Mihailova 7.a kl – 

Atzinība) 

21.04. Starpnovadu skolēnu runas konkurss angļu valodā “Can I do it?” 3.-4. klasēm, 

Ķekava  

21.04. Starpnovadu skolēnu runas konkurss angļu valodā “Can I do it?” 5.-6.klasēm, 

Ķekava 

SKOLAS OLIMPIĀDES UN KONKURSI 

1.03. Konkurss latviešu valodā “Erudīts” 5. klasēm 

6.03. Sākumskolas krievu valodas olimpiāde 2.-4. klasēm (1.vieta – Diāna Lauhina 2.b, 

Ksenija Čučina 3.a, Antoņina Jakovļeva 4.c; 2.vieta – Katrīna Tarakanova 2.b, Veronika 

Ovčiņņikova 4.c, Arīna Vlasova 3.a, Artjoms Luckis 3.a; 3.vieta – Andrejs Nikolajevs 2.a, 

Marija Minajeva 3.a, Jaroslavs Ponomarenko 3.c, Viktorija Skrode 4c; Atzinība – Milena 

Plukaite 2.c, Aleksa Antipova 3.b, Anastasija Sivačova 4.b, Jevgēņija Gorodecka 4.b) 

31.03. Debašu konkurss angļu valodā “Public speaking” 11.-12. klasēm 

DIAGNOSTICĒJOŠIE DARBI UN EKSĀMENI 

1.03. Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasēm 

2.03. Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasēm 

7.03. Valsts diagnosticējošais darbs dabas zinībās 6. klasēm 

9.03. Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasēm 

30.03. Valsts diagnosticējošais darbs (laboratorijas darbs) fizikā, ķīmijā 11. klasē 

14.-15.03. Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei 

12.04.  Pilotprojekta eksāmens ķīmijā vai fizikā pēc izvēles 12. klasē 



 
 

2. lpp. 

10.-13.04. Skolas noteikto pārbaudes darbu organizēšana un tā rezultātu izvērtēšana 7.,8.,11. 

klasēs latviešu valodā un literatūrā 

18.04. Skolas noteikto pārbaudes darbu organizēšana un tā rezultātu izvērtēšana. Latvijas 

vēsturē 7. Klasēm 

ATKLĀTĀS STUNDAS UN SKOLOTĀJU PIEREDZES APMAIŅA 

8.03. Atklātā stunda dabas zinībās 4.c klasē. Tēma: “Skaņa”. Skolotāju pieredzes apmaiņa IKT 

izmantošanā mācību stundās (sk. V.Bobkova) 

27.03. Atklātā stunda angļu valodā “Mūsdienīgas tehnoloģijas” 7.b klasē (sk. M.Nette) 

27.03. Atklātā stunda angļu valodā “Mūsdienīgas tehnoloģijas” 7.c klasē (sk. I.Trofimova) 

30.03. Latviešu valodas apguves kvalitātes uzlabošanas pasākums “Pasaku pēcpusdiena” 

sākumskolā (sk. M.Četrone) 

31.03. Latviešu valodas dienas ietvaros interaktīvā stunda sākumskolas skolēniem. “Latviešu 

tautas dziesmas, dejas, rotaļas” (sk. V.Šinkarenko) 

07.04. Atklātā stunda matemātikā 12.klasē. Tēma: “Gatavošanās eksāmenam” (sk. V.Sidorova) 

10.04. Atklātā stunda matemātikā 5.a klasē. Tēma: “Skaitļu noapaļošana” (sk. V.Kudrjašova) 

12.04. Atklātā stunda dabas zinībās 5.a klasē. Tēma: “Skaņa” (sk. T.Zarecka) 

12.04. Ķīmijas priekšmetu popularizējošs pasākums 9.klasē (sk. M.Ragiņa) 

13.04. Latviešu valodas apguves kvalitātes uzlabošanas pasākums “Pasaku pēcpusdiena” 

sākumskolā (sk. I.Fomantjeva) 

21.04. Skolotāju pieredzes apmaiņa IKT izmantošana matemātikas stundās 2.c klasē (sk. 

O.Komara) 

25.04. Tolerances spēles 5.b klasē (sk.L.Osipova) 

26.04. Atklātā stunda informātikā 7.a klasē, tēma: Praktisko uzdevumu risināšana 

programmā MS Excel (sk. L.Kosjanenko) 

28.04. Skolotāju pieredzes apmaiņa IKT izmantošana krievu valodas stundās. Tēma: “Darbības 

vārds”. (sk. L.Gavrilova) 

28.04. Interaktīvā stunda sākumskolas skolēniem Baltā galdauta svētku ietvaros sadziedāšanās, 

sadancošanās (sk. V.Šinkarenko) 

ĀRPUSSTUNDU NODARBĪBAS 

29.03. “Cilvēku tirdzniecība”. Policijas nodarbība 10.-12. klasēm 

5.04. Klases stunda 9. klašu skolēniem “Izglītības sistēma Latvijā” 

7.04. 9.a klases skolēnu aptauja “Skolēnu tālākie nodomi” 

11.04 9.b klases skolēnu aptauja “Skolēnu tālākie nodomi” 

11.04. “Dzīvei gatavs”. Swedbank mācību stundu programmas praktiskās nodarbības 11. klasē 

12.04. 9. klašu skolēnu tikšanās ar profesionālās vidusskolas Riman pārstāvjiem 

KONFERENCES, SEMINĀRI, SANĀKSMES 

13.03. Pedagoģiskās padomes sēde “Skolēnu labvēlīgas saskarsmes veidošana, runas kultūra 

un uzvedība” 

14.03. Instruktāža skolas darbiniekiem par pirmās palīdzības sniegšanu 

15.03. Instruktāža skolas darbiniekiem par ugunsdrošību un darba drošību 

15.03. Burtnīcu pārbaude. Pārbaudītas burtnīcas dzimtajā valodā un matemātikā 1. klasēs. 

Skolotāji regulāri pārbauda burtnīcas. Tajās tiek ierakstīti ieteikumi, uzslavas. Sastādīts 

burtnīcu pārbaudes rezultātu apkopojums. Secinājums: darbs ar burtnīcām tiek veikts labā 

līmenī 
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16.03. Skolas atvērto durvju diena Olaines novada PII audzēkņiem - topošajiem pirmklasniekiem 

16.03. Izglītības līderu forums “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā 2017”, Valmiera (sk. 

Z.Nikolajeva, V.Bobkova) 

25.03. LU seminārs dabaszinātnēs “Beta”. Piedalās Marina Šaško un Ņikita Čerkovskis 11. kl. 

29.03. Skolēnu vecāku konsultāciju diena. 

12.04. Nodarbību cikls “Noskaties nākotnē” (1. tikšanās) 

19.04. Vidusskolēnu ZPD skolas konference 9.-11. klasēm 

20.04. Nodarbību cikls “Noskaties nākotnē” (2. tikšanās) 

24.04. Valgas pamatskolas (Igaunija) delegācijas uzņemšana 

24.04 Metodisko katedru sanāksmes. Metodisko darbu prezentācijas. Katedras darba 

izvērtējums 

26.04. Vidusskolēnu ZPD skolas konference 9.-11. klasēm (turpinājums) 

25.04. Skolas padomes sēde 

26.04. Latvijas I starpnovadu zinātniski praktiskā konference “Izglītības skola”, Ikšķile 

27.04. Konference “Domāt” (Skola 2030) 

27.04. Nodarbību cikls “Noskaties nākotnē” (3. tikšanās) 

PROJEKTI 

9.03 IAC projekts “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties”. Teātra sporta nodarbība 10., 11.kl. 

skolēniem 

16.03. IAC projekts “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties”: praktisks seminārs skolotājiem (sk. 

I.Ivanova, V.Haritonova, D.Goroško) 

31.03. Projekts “Baltu valstu literatūras nedēļa” sadarbībā ar Jonavas pilsētas ģimnāziju 

(Lietuva). Sk. M. Četrone, I. Kivleniece 

28.04. Skolas pieteikums LOK projektam “Sporto visa klase” 2017./2018.m.g. 3.-5. klašu grupā 

BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES 

1.03. Skolā notiek aptauja par latviešu tautas tradīcijām - kādas tradīcijas skolēni var nosaukt 

un kādi rituāli tiek ievēroti. Aptaujā piedalījās 406 skolēni, kuri kā tautas tradīcijas minēja 

Lāčplēša dienu, Latvijas dzimšanas dienu, Lieldienas, Jauno gadu, Lielo talku 14.februāri, 

Ziemassvētkus, kuģu parādi Rīgā, Dziesmu svētkus, Muzeju nakti, maratonus, Tēvu 

dienu, Ēnu dienu u.c. 

Līgo zināja nosaukt visi, tāpat arī minēt visas aktivitātes, ko šajā dienā piekopj, ieskaitot 

papardes zieda meklēšanu. 200 skolēnu apgalvoja, ka zina Meteņus, jo tos identificē ar 

krievu tautas svētkiem Masļeņicu. Savukārt, par tādām dienām kā Teņa diena, Jurģi vai 

Ūsiņš, Annas diena, skolēni nav pat dzirdējuši. Kaut ko par Miķeldienu dzirdējuši ir 229 

skolēni, par Mārtiņdienu 245, bet vai tā ir viena un tā pati diena vai dažādas, ko šajās 

dienās dara, kāpēc svin, kādi ir rituāli, ar ko šīs dienas atšķiras, skolēni atbildēt nevarēja. 

Zinošāki ir sākumskolas audzēkņi, jo viņi bērnudārzā tika svinējuši gan Miķeļus, gan 

Mārtiņus, tāpat arī Līgo. 

6.03. Bibliotēkas darba apkopojums par pirmajiem 5 mēnešiem; prezentācija skolotāju 

informatīvajā sanāksmē 

8.03  5.b un 5.c kl. skolēni lasa esejas par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) apmeklējumu 

un iespaidiem 

8.03. 1.c kl. un pirmskolēni diskutē par grāmatām, komentē prezentāciju “Grāmata cauri gadu 

tūkstošiem” un skatās animāciju “Lidojošās grāmatas” (The Fantastic Flying Books of 

Mr. Morris https://www.youtube.com/watch?v=7BKPllzg2Ks 

https://www.youtube.com/watch?v=7BKPllzg2Ks
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14.03. Dalība Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSSB) seminārā 

16.03. Prezentācija par skolas bibliotēku, tās ikdienas darbu, iespējām un piedāvājumu, 

sagatavota Olaines pirmskolas izglītības iestāžu vecāko grupu audzēkņu un viņu vecāku 

informēšanai 

22.03. 5.b un 5.c kl. skolēni turpina lasīt esejas par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 

apmeklējumu un iespaidiem 

24.03.  Olaines novada pašvaldības atbalstītais jauniešu projekts “Spoku nakts skolas 

bibliotēkā” 
10.04. Skolas bibliotēkā viesojas (LNB) Bibliotēku attīstības centra delegācija 

12.04. Lasīšanas svētki 4.c klasē (1. daļa) 

21.04. Dalība LNB un Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (BJLP) rīkotajā starptautiskajā 

konferencē “Es piederu šeit” 

24.04. 12. kl. ekskursija uz LNB. Apmeklējuma mērķis bija ne tikai apskatīt Gaismas pili, bet 

iepazīties ar bibliotēkas resursu klāstu un pakalpojumu iespējām, kā arī piereģistrēties 

bibliotēkā, lai rudenī atgrieztos un izmantotu bibliotēku jau kā studenti. 

26.04. Bibliotekārā stundas 8.a un 8.b kl. zēnu grupās “Jevgēņijs Griškovecs un viņa daiļrades 

pieturpunkti” 

27.04. Lasīšanas svētki 1.c klasē 

 

Izstādes: 

 “Spoku stāsti grāmatās” 
 “Liela diena lielījās” 

 “4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena” 

 1.c kl. skolēnu zīmējumu izstāde “Mana pirmā izlasītā grāmata” 

 “Japānas sakuras un haikas Olainē” (8. un 9. kl. skolēnu sacerētās haikas un zīmējumi) 

 

Turpinās lokālais projekts “Lasām kopā ar 1.a klasi” (ir izlasītas visas četras Roba Skotona 

grāmatas par Runci Punci un sākta lasīt Annas Brigaderes grāmata “Sprīdītis”) 

 

Aprīlis – uzskaites mēnesis. Aprīlī skolas bibliotēka uzskaitīja bibliotēkas apmeklējumu skaitu. 

Vidēji dienā bibliotēka tika apmeklēta 249 reizes. Mazākais apmeklējums fiksēts 121 reizi, bet 

lielākais  - 473 reizes. 

SPORTS 

24.03. Latvijas Olimpiskās komitejas projekta “Sporto visa klase” ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 

4.c, Olaine (sk.O.Paradovskis, M.Senčurova) 

31.03. Latvijas Olimpiskās komitejas projekta “Sporto visa klase” ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 

3.c, Jelgava (sk.O.Paradovskis, M.Senčurova) 

5.04. Starpnovadu skolu sporta sacensības futbolā, Ikšķile (sk. O.Paradovskis). 1.vieta - 

vidusskola, 2.vieta - 8.-9. kl. skolēni 

20.04. Skolā notika 3.c klases tikšanās ar bijušo skolas audzēkni Dmitriju Miļkeviču, pazīstamu 

sportistu, Latvijas vieglatlētu. Dmitrijam Miļkevičam pieder Latvijas rekords 800 metru 

distancē gan stadionā, gan telpās. Viņš ir Latvijas rekordists 600 m, 1000 m, 800 m 

skrējienos telpās un 800 m skrējienā stadionā. Seškārtējs Latvijas čempions 400 m un 

800m distancēs. Piedalījies divās olimpiskajās spēlēs. Absolvējis Nebraskas Universitāti 

(ASV). Sanktpēterburgas Valsts ekonomikas un finanšu universitātē ir ieguvis maģistra 

grādu starptautiskajā menedžmentā. Pēc sporta gaitu beigām iesaistījies uzņēmējdarbībā. 

Vienlaikus veic Latvijas vieglatlētikas izlases direktora pienākumus. Dmitrijs Miļkevičs ir 

mūsu skolas sporta klašu patrons. Tikšanās laikā ar skolēniem Dmitrijs pastāstīja par 
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saviem skolas gadiem, par nodarbošanos ar sportu. Sākumā viņš nodarbojās ar handbolu, 

bet kad komanda izjuka, sāka nodarboties ar vieglatlētiku, skriešanu 400 m un 800 m 

distancēs. Lai sasniegtu labus rezultātus sportā, ir jābūt motivētam, nopietnam, katru 

dienu jātrenējas, no rītiem agri jāceļas un jābrauc uz sporta bāzi. Tam nepieciešama 

neatlaidība, gribasspēks, disciplīna, atbildība, laika plānošanas prasme. Par mācībām arī 

nedrīkst aizmirst, jo bez izglītības mūsdienu pasaulē iztikt nevar. Skolēni klausījās ar lielu 

interesi, uzdeva jautājumus, tikšanās beigās nofotografējās, un ieguva slavenā sportista 

autogrāfus. 

EKOPROGRAMMAS PASĀKUMI 

3.03. Ekopadomes sēde (sēdes notiek katru piektdienu) 

8.03. Konkurss “Skolēni eksperimentē” 3. klašu skolēniem 

29.03. Konkurss “Skolēni eksperimentē” 2. klašu skolēniem 

12.04. Konkurss “Skolēni eksperimentē” 1. klašu skolēniem 

4.04. Tiek aizvesta pēdējā makulatūras krava (kopā nodota makulatūra vairāk nekā 4,5 tonnas) 

18.04. Lielā talka (piedalās 9. un 12. klašu skolēni) 

20.04. Lielā talka (piedalās 2.c, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 4.c klašu skolēni) 

22.04. Lielā talka (piedalās skolas Ekopadome – sakopj Brāļu kapus Rīgā) 

25.04. Eglīšu stādīšana Olainē, sadarbībā ar SIA Rīgas meži (kopā iestādītas vairāk nekā 200 

eglīšu) 

CITI PASĀKUMI 

3.03. Žetonu vakars 12. klasē 

4.04. Skolēnu fotografēšanās 

5.04. Iniciatīva “Vēlies vēlēt” 11.-12.kl. skolēniem, kuri pirmo reizi piedalīsies pašvaldību 

vēlēšanās 2017 

24.04. 9. klašu skolēnu darbu izstāde “Abstrakcija”. Gobelēna imitācija 

24.04. Tiek izdots skolas avīzes “Kompass” 2016./2017. m.g. 3. numurs 

 

 

 

 

Informāciju apkopoja D. Raļļa 


