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Lielajos Lielupes palu ūdeņos aizplūdis pēdējais 

2017.gada mēnesis, satrauktu pārdzīvojumu un priecīgu 

gaidu pārpilns. Ikviens traucās ikdienas skrējuma līdzi, lai 

sarūpētu Ziemassvētku dāvas taustāmu un iedomātu 

vērtību veidolā. Kā tas katram ir izdevies, jāvērtē pašam – 

vai bija pūļu vērts un ir sagaidīta tik ļoti lolota vēlēšanās pie 

eglītes saņemt to, ko gribas, vai arī bija liels pārsteigums un 

tāpēc prieks vēl lielāks. Ir izskanējuši Ziemassvētku zvani un 

Juanā gada sagaidīšanas salūta zalves, priekšā jauns – 

dzeltenā Suņa gads. Kāds tas būs? Vai būs veiksmīgs, laimīgs, izdevies visās jomās, atkarīgs no mūsu 

pašu pūlēm. Lai ikvienam izdodas padarīt tik, cik varam, piepildīt to, ko vēlamies, saņemt to, kas 

pienākas! 

Decembris skolas dzīvē bija raibu raibs: 

 

1.decembris 

Skolā viesojās uzdevumi.lv pārstāvis, lai pedagogiem stāstītu par šī portāla 

iespējām. 

 

5.decembris 

Skola uzņēma ciemiņus no Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolām – 

bija sabraukuši matemātikas skolotāji uz kopīgu sanāksmi.  

 

6.decembris 

Skolotāja Anita kopā ar Kristīni Bulu un Samantu Evu Rendori (8.kl.) 

piedalījās novadu mājturības konkursā Jelgavā, kur ieguva 3.vietu. Urā! 

 

7.decembris 

Skolotāja Māra kopā ar Andreu Saulīti (4.kl.), Samantu Aleksu Pozdņakovu, 

Kiru Zuikinu (5.kl.) un Annu Lindu Dzeni (6.kl.) piedalījās novadu anglū valodas 

konkursā Vilcē. 

Pēcpusdienā notika metodiskās padomes sanāksme, kur kopā ar 8.klases 

skolēniem pārrunājām sekmju uzlabošanas iespējas. 

Savukārt uz sanāksmi 6.klases vecākus aicināja skolotāja Ilze. 

 

11.decembris 

 Skolēnu domes pārstāvji kopā ar skolotāju Ilzi ciemojās Ozolnieku Sociālās 

aprūpes centrā, lai ar mūsu skolēnu gatavotām dāvanām iepriecinātu vientuļos 

sirmjgalvjus. 

 

12.novembris 

 Uz sanāksmi pulcējās vecāku padome. 

 



 13.decembris 

Diena pagāja teātra izrāžu zīmē – no rīta skolā viesojās leļļu teātris ar izrādi 

Mēness taurenis pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, bet pēc pusdienām 4.-

9.klašu skolēni devās uz Ānes kultūras namu, kur noskatījās Ānes jauniešu iestudēto 

izrādi. 

 

14.decembris 

3.klasē notika vecāku sapulce. 

 

15.decembris 

Kompetenta žūrija (E.Segliņa, A.Zvejniece, L.Orbidāne, I.Pauloviča) vērtēja 

klašu ieguldījumu telpu dekorēšanā. Visi saņēma gardas balvas, bet pirmo trīs vietu 

ieguvēju klašu audzinātāji papildus balvas (1.vieta – Taurenītim, 2.vieta Kamenītei 

un 8.klasei, 3.vieta Bitītei). 

 

19.decembris 

Pirmsskolas grupās darbojās piparkūku cepšanas darbnīca. 

Pēcpusdienā notika jautrais konkurss Ms Sniegpārsliņa un Mr Rūķis, kur 

galvenos titulus ieguva Karlīna Kimberlijs Ikše un Kristers Dāvids Aleksīns. 

Vakarā uz sanāksmi pulcējās Skolas padome, kur tika ievēlēts jaunais 

priekšsēdētājs un pārrunātas izglītības aktualitātes. 

Skolas padomes sastāvs 2017./2018.mācību gadā 
Inga Nāckalne – SP priekšsēdētāja (T.26533496) 
Laine Orbidāne – SP priekšsēdētājas vietniece (T. 29877518) 
Iluta Aleksīna – protokolists (T.29472848) 
Liene Dzene (T.26324654) 
Irēna Pauloviča (T.29267789) 
Ints Fīze 
Kristīne Bula 

21.decembris 

  Skolotājs Raivis kopā ar 7.klasi rīkoja sporta dienu, uz kuru bija aicināti arī 

skolas absolventi un vecāki. Visas pirmspusdienas garumā notika tautas bumbas un 

strītbola sacensības, dvieļu volejbola sacensības starp skolotāju un skolēnu 

komandām, kā arī jautrais rūķu skrējiens pēc piparkūkām. 

Pēcpusdienā notika pedagoģiskās padomes sēde un Ziemassvētku pasākums 

pirmsskolā. Jautrajā Sniega vīru ballītē piedalījās arī Ziemassvētku vecītis ar lielu 

dāvanu maisu. 

 

22.decembris 

Ziemassvētku pasākumā skolas kolektīvam starp jautriem klašu 

priekšnesumiem liecības skolas priekšā saņēma 26 čaklākie mācībās, atzinības 

rakstus labākie matemātiķi un ceļojošos kausus superklases. Šoreiz savā glabāšanā 

pusgadu tos saņēma 4.klase un 7.klase. 

 

 29.decembris 

Uz aizejoša gada svinībām sanāca skolas darbinieki, kur viesojās pavārs Māris 

ar garu ēdienu meistarklasi un mūziķe Zane ar flautas spēles priekšnesumiem. Par 

jautrām rotaļām un citiem pārsteigumiem bija parūpējušas skolotājas Ilze un Iluta! 

Paldies! 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 

 

 


