
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 163  2019.GADA MAIJS - JŪNIJS 

2018./2019.mācību gads veiksmīgi noslēdzies un ieiet 

skolas vēsturē uz neatgriešanos. Cik tas bijis veiksmīgs, katram 

jāizvērtē pašam. Skolas pēdējā dienā visi priecīgi saņema 

liecības, kurās ir ieraksts par pārcelšanu nākamajā klasē, bet 

“devītie” jau kļuvuši par Salgales skolas absolventiem. Lielākai 

daļai priekšā saulaina un jauka vasaras atpūta, dažiem jauna 

dzīves ceļa sākums, un noteikti neviens nedomā par 

atkalredzēšanos rudenī. Un tomēr – absolventi gan tiks aicināti 

31.augustā uz skolas 30 gadu jubilejas salidojumu. Bet tas vēl 

tikai būs. 

Kādas bija mācību gada beigas?   

 

2.maijs 

Skolotājs Raivis kopā ar skolēnu komandu piedalījās galda spēļu turnīrā 

Teteles skolā. 

6.klases skolēni kopā ar skolotāju Ilzi devās uz Kalnciemu, lai piedalītos 

izdzīvošanas konkursā. 

 

4.maijs 

Baltasi galdauts tika klāts Salgales baznīcā un mūzikas skolas zālē. 

 

 7.maijs 

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 

privāto bērnu dārzu Pērļu māja Rīgā. 

 

8.maijs 

Mūsu pulciņu dalībnieki piedalījās novada noslēguma pasākumā Ozolnieku 

vidusskolā, kur katram vajadzēja demonstrēt gada laikā sastrādāto un pastāstīt par 

pulciņa darbu. 

 

14.maijs 

7.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu informātikā. 

Skolotājas Iluta un Ilze smēlās pieredzi Privātajā vidusskolā ĀBVS. 

Pirmsskolas bērni, darbinieki un vecāki svinēja Ģimenes dienu. 

 

15.maijs 

Skola organizēja Vecāku dienu, kur vecāki varēja apmeklēt stundas, tikties ar 

skolotājiem, bet pēcpusdienā ikviens varēja darboties vecāku rīkotajās aktivitātēs. 

Liels paldies Riharda Lismenta vecākiem par ļoti saturīgu un interesantu darbnīcu! 



 

16.maijs 

Direktore  un skolotāja Ilze apmeklēja privāto Montessori pirmsskolu un 

skolu Pētnieku darbnīca Juglā. 

 

17.maijs 

Devītklasniekiem skanēja pēdējais zvans. Kopīgi tika ietādītas rozes pie 

karoga. 

Uz sanāskmi pulcējās Kvalitātes komisija. 

 

 18.maijs 

Elejas muižas parkā liels un mazs varēja izlustēties Jelgavas novada svētkos. 

 

 21.maijs 

Pie mums ciemos ieradās skolotāji no Portugāles, Slovākijas, Polijas, 

Bulgārijas un Igaunijas, lai projekta Erasmus+ ietvaros piedalītos mūsu komandas 

organizētajās aktivitātēs un plānotu skolēnu vizīti. 

Pirmsskolas audzēkņi svinēja svētkus Pieneņu pļavā. 

 

22.maijs 

9.klases skolēni kārtoja pirmo eksāmenu latviešu valodā. 

Savukārt 4. un 5.klases skolēni – eksāmenu satiksmes noteikumos. No 15 

pieteiktajiem skolēniem 10 ieguva velobraucēja tiesības. Labs rezultāts, par kuru 

paldies skolotājai Sandrai! 

 

24.maijs 

Visi skolēni, kuri čakli vāca makulatūru, kopā ar klašu audzinātājiem bija 

nopelnījuši brīnišķīgu pasākumu Tērvetes dabas parkā, par ko bija parūpējušies 

Latvijas valsts mežu darbinieki. 

 

 27.maijs 

Neraugoties uz nepatīkamiem laika apstākļiem, 1.klase devās pārgājienā. 

 

28.maijss 

5 pirmsskolas grupas Taurenītis audzēkņi kopā ar darbiniekiem, vecākiem, 

radiem un draugiem svinēja savu izlaidumu. 

 

 29.maijs 

9.klases skolēni kārtoja eksāmenu svešvalodā. 

  

 30.maijs 

Pedagogi pulcējās uz pedagoģiskās padomes sēdi. 

 

 31.maijs 

Pēdējās kolas diena – skolas priekša liecības saņēma 20 labākie skolēni 

mācībās, diplomus – čaklākie portāla uzdevumiem.lv un e-klases apmeklētāji, labākie 

matemātiķi, atjautīgākie un labākie sportā. Mācību pārzine pasniedza Pūces balvu 



skolēniem, kuriem visu mācību gadu nav bijis neviena nepietiekama vērtējuma un 

negatīva ieraksta uzvedības žurnālā – Karīna Vāciete, Raivo Vācietis, Gabriels 

Žorovs, Karlīna Kimberlija Ikše, Sandija Nāckalne, Kristīne Bula. Šo skolēnu vecāki 

saņēma arī skolas Atzinības rakstu par motivēta skolēna audzināšānu. Sponsoru 

“Emburga plus” naudas balvu saņēma labākie sportisti – Kristers Dāvids Aleksīns, 

Andrea Saulīte, Karlīna Kimberlija Ikše, Anna Linda Dzene. Titulu Skolas lepnums 

ieguva Irēna Pauloviča un Juris Indrušonoks. 

Vakarā visi labākie skolēni un sportisti pulcējās uz Ozolnieku novada 

Izglītības nodaļas rīkoto pasākumu Ozolnieku Tautas namā. 

  

 3.jūnijs 

Skola uzņēma projekta dalībvalstu skolēnus un skolotājus, kur visas nedēļas 

garumā viņiem tika organizētas dažādas aktivitātes. (Par projekta noslēgumu Latvijā 

plašāk lasiet Ozolnieku Avīzē.) 

Mūsu skolas 4 labākie skolēni – Karlīna Kimberlija Ikše, Kira Zuikina, Raivo 

Vācietis un Kristaps Šucs saņēma balvu no Izglītības nodaļas – braucienu uz Līgatni. 

  

 4.jūnijs 

  9.klases skolēni kārtoja eksāmenu matemātikā. 

 

 5.jūnijs 

Direktore un pirmsskolas grupu auklītes pieredzes apmaiņā apmeklēja privāto 

bērnu dārzu Pērļu māja Rīgā. 

 

 11.jūnijs 

  9.klases skolēni kārtoja pēdējo eksāmenu Latvijas vēsturē. 

 

 12.jūnijs 

Pedagoģiskās padomes sēdē skolotāji kopēgi izvērtēja mācību gadā sasniegto 

mācību un audzināšanas darbā, nosakot galvenās tālākās attīstības vajadzības. 

  

 13.jūnijs 

  Ozolnieku novada domes rīkoja direktoru brokastis Abgunstes muižā. 

 

 14.jūnijs 

Skolā kopā ar absolventiem, viņu vecākiem, radiem, draugiem un viesiem 

svinēja izlaidumu, kurš bija 24.skolas pastāvēšanas laikā, pavadot uz citām izglītības 

iest’dēm savus 8 jau bijušos skolēnus. 

Lai labs ceļavējš! 

 

Visiem jauku atpūtu vasarā un uz 

tikšanos pašā vasaras nogalē – skolas jubilejā 

un jaunā mācību gada sākumā! 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 



 

 


