
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 164  2019.GADA SEPTEMBRIS 

 

Šo mācību gadu ievadījām ar jauku 

absolventu salidojumu, kas bija veltīts skolas 

30.gadadienai un pacilātā noskaņojumā 

nosvinējām arī Zinību dienu. Līdz ar jauno 

mācību gada sākumu dabā iestājies rudens, 

tādējādi pilnībā liekot saprast par skaistās 

vasaras beigām. Šis mācību gads jubilejām 

pilns – skolai – 30, Emburgas aplim – 25, Skolas Ziņām – 20. Tātad – priekšā jauns 

darba cēliens, kurš noteikti būs īpaši veiksmīgs. Septembris jau ir aizvadīts: 

 

2.septembris 

Zinību diena pulcēja skolas pagalmā uzslietajā teltī visus ar skolu saistītos – 

pirmsskolas audzēkņus, skolēnus, vecākus, skolotājus, darbiniekus, pašvaldības 

pārstāvjus. 2019./2020.mācību gads ir sācies! 

 

6.septembris 

Pēc dažām mācību stundām, neraugoties uz biezajiem lietus mākoņiem, visi 

– no Taurenīšu grupas līdz 9.klasei – devās tradicionālajā pārgājienā. Šoreiz ceļš veda 

uz Ieviņu mājām, kur saimniece Laine Orbidāne pastāstīja par zirgu audzēšanu un 

organizēja izjādi. Bija iespēja arī spēlēt dažādas sporta spēles un mieloties ar medus 

maizēm. 

Savukārt vakarpusē Tēvu dienas priekšvakarā sagaidījām čaklākos tētus, kuri 

pagatavoja soliņus un smilšu kastes jauanjā rotaļu laukumā, kopā ar bērnuem 

mielojās ar māmiņu sagādātajiem gardumiem un sportoja jaunajā sporta laukumā. 

 

 7.maijs 

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 

privāto bērnu dārzu Pērļu māja Rīgā. 

 

16.septembris 

Skolā viesojās novada direktoru vietnieki izglītības jomā, lai smeltos pieredzi 

no mūsu skolotājas Ilutas. 



 

16.-27.septembris 

Skolas telpas rotāja Dzejas dienu individuālie darbi – dzejoļu par ziediem 

ilustrācijas, bet skolas pagalma zālāju – klašu kolektīvu veidotās puķu mandalas. Žēl, 

ka agrās salnas tās ātri vien nokoda. 

 

17.septembris 

Pirmajā Vecāku padomes sanāksmē tika ievēlēta padomes priekšsēdētāja – 

Ance Jaka un Skolas padomes priekšsēdētāja – Kristīne Ceļmillere, kā arī pārrunātas 

jaunā mācību gada aktualitātes. Tika pieņemts lēmums par ēdinātāju piegādes 

dokumentācijas pārbaudi, kuru veica K.Ceļmillere.  

 

18.septembris 

6.klases skolēniem notika lekcija par elektrodrošību, ko noorganizēja 

skolotāja Laura un vadīja Sandra Pura no Sadales tīkliem.  

 

20.septembris 

Visa skolas saime piedalījās valsts Olimpiskajā dienā, kur pēc kopīgas rīta 

vingrošanas ikviens varēja apgūt regbija un soļošanas pamatus vieslektoru Roberta 

Bondarenko un Edgara Jāņa Pauloviča vadībā. 

 

 23.septembris 

Jaukais laiks vilināt vilināja uz sportisko aktivitāšu turpinājumu – šoreiz tas 

bija tradicionālais krosa skrējiens Emburgas aplis, kuru iedibināja skolotāja Anita un 

kurš šogad norisinājās 25.reizi. Tam par godu sporta sponsori SIA Emburga plus  

(i.Baimanovs un I.Sniķeris) bija sagādājuši medaļas un jaunu ceļojošo kausu. Paldies! 

 

 24.septembris 

1.-4.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem devās mācību ekskiursijā uz 

Baldones observatoriju, kur iepazinās ar tās darbību un piedalījās dažādos ķīmiskos 

eksperimentos. 

Savukārt labākie skolas futbolisti piedalījās sacensībās Ozolniekos. 

 

25.septembris 

7.klases skolēni kopā ar skolotāju Ilzi devās ekskursijā uz Rīgu un Jūrmalu. 

 

28.septembris 

Skolas darbinieki pavadīja jauku sestdienu kolektīva 

saliedēšanas pasākumā, apmeklējot strausu fermu Šķibē un 

vīnogu audzētavu Lielaucē. 

 

 Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

 

 


