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Nr. 113     2014.GADA Janvāris 

 

 

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes, 

ikvienam nes debesu gaišumu. 

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, 

darbīgām dienām un 

priecīgiem atelpas brīžiem. 

Lai mūsos mājo un valda godaprāts, 

neatlaidīga griba saprasties, 

paciest un palīdzēt 

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas 

Un laimes mirkļi aši aizzibēs. 

Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara, 

Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs. 

 

/K.Apšukrūma/  
 

Laikā starp Ziemassvētkiem un jaunā gada pirmo dienu parasti pārdomājam, kāds bija 

aizritējušais gads un ko jauku nesīs jaunais. Katrs cer, ka tas būs labāks, bagātāks, jautrāks, 

pārmaiņas nesošs, paliks atmiņā ar kaut ko īpašu, tikai šim gadam raksturīgu burvīgu piedzīvojumu.  

Pieņemts, ka visu janvāri var vēlēt citiem labu Jaunajā gadā. Tā kā šogad tiekat uzrunāti pirmo reizi, 

novēlu visiem- lai nebūtu jāstrādā kā zirgam, bet lai auzu kule vienmēr būtu pilna! Lai piepildās 

visas vecgadā vakarā izteiktās vēlmes un klusībā izsapņotie sapņi! 

 Dzīve skolā rit savu gaitu – visi pieraduši, ka jāraksta cits gada skaitlis, ka nedaudz 

mainījušas stundas un ziema vēl aizvien nav atnākusi. Neskatoties uz to, pārmaiņas dabā spilgti 

liecina par pavasara tuvošanos. Gaidīsim to! 

 

3.janvāris 

Skolotāji pulcējās uz pedagoģiskās padomes sēdi, kur strādāja pie skolas attīstības 

plāna un veica grozījumus skolas kārtības noteikumos. 
 

7.janvāris 

Uz sanāksmi pulcējās Vecāku padome, kas aktīvi veica uzlabojumus skolas kārtības 

noteikumos. 

 

8.janvāris 

6.klases audzinātāja uz sapulci aicināja skolēnu vecākus. 

 

14.janvāris 

Skolas 4.-6.klašu komanda piedalījās novadu tautas bumbas sacensībās Svētes 

pamatskolā. 

 



17.janvāris 

6.klase kopā ar audzinātāju rīkoja klases vakaru. 

 

21.janvāris 

Skolā viesojās Ozolnieku novada pašvaldības policijas inspektors K.Rozītis, lai ar 

skolēniem pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošību ziemā. 

7.-9.klašu komanda piedalījās novadu volejbola sacensībās Kalnciema vidusskolā. 

 

22.janvāris 

9.klases skolēni devās uz Zaļeniekiem, lai piedalītos novadu Karjeras dienas 

pasākumā. 

Uz sanāksmi pulcējās Skolas padome, lai akceptēju jaunos skolas kārtības 

noteikumus, apkopojot skolēnu, skolotāju un vecāku viedokli. 

 

23.janvāris 

Pirmā projektu diena. Skolas kopējā tēma šī gada projektiem ir Savādā skaņu 

pasaule. Skolēni pa klašu grupām trīs radošajās darbnīcās zīmēja netradicionālos mūzikas 

instrumentus, pētīja dabas skaņas un piedalījās viktorīnā „Dažādās skaņas”. Daži skolēni 

izstrādā individuālos projektus. 

 

27.janvāris 

Otrā projektu diena. Skolēni pa klašu grupām darbojās trīs dažādās darbnīcās – 

gatavoja netradicionālo mūzikas instrumentu, pētīja skaņas dabā un mērīja skaņas un 

klusuma skaļumu. 

 

28.janvāris 

Mūsu skolas 2.-4..klašu komanda piedalījās novadu tautas bumbas sacensībās 

Svētes pamatskolā. 

Pēcpusdienā pie mums viesojās Staļģenes vidusskolas skolēnu teātra pulciņa 

dalībnieki, lai iepriecinātu mūs ar savu izrādi. 

Uz kārtējo sanāksmi pulcējās Vecāku padome. 

 

 

 

Vecāku ievērībai 

 Ar jaunajiem skolas kārtības noteikumiem var iepazīties Ozolnieku mājas lapā: 

www.ozolnieki.lv/izglītība/Salgales pamatskola/dokumenti 

 šajā paša vietnē var uzzināt pasākumu plānu februārim 

 Projektu dienas februārī – 4.02. 12.02. un 20.02., kad uz noslēguma pasākumu ir 

laipni aicināti un ar prieku gaidīti skolēnu vecāki un citi radinieki 

 Papildus brīvdienas 1.klases skolēniem ir 06.02., 07.02., 10.02., 11.02., 12.02. 

 No 6.01. skolā darbu uzsācis sociālais pedagogs Inguna Bergmane (T.29227584) 

Skolēnu un vecāku pieņemšanas laiki otrdienās no 15.30 līdz 17.00 un 

ceturtdienās no 16.00 līdz 18.00. 

 

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt Ozolnieku mājas lapā! 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča  

http://www.ozolnieki.lv/izglītība/Salgales


 

Jauki atceres mirkļi no pagājuša gada nogales svētkiem 

 


