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Vēl tikai dažas dienas un 

2016.gads aizies vēsturē. 

Ziemassvētki ir laiks, kad ikviens 

pārdomā, kāds bijis aizejošasi gads, 

kas paveikts no iecerētā, kas palicis 

nepadarīts, ko gribētos sasniegt 

nākotnē. Skolā gan mērāmais laiks ir 

tikai pusē – beidzies 1.semestris, 

kad var novērtēt pusgada paveikto 

savu zināšanu un prasmju labā. To tad arī vērtējām 20.decembrī, kad labākie mācībās 27 

skolēni saņēma liecību skolas priekšā. Kopumā 1.semestris bijis veiksmīgs gandrīz visiem jo 

skolas vidējā atzīme ir 6,68.  

Decembrī vēl steidzām padarīt kaut ko labu:  

 

1.decembris 

Elīza Krūmiņa (8.kl.), Kristena Šuca (9.kl.) un skolotāja Anita devās uz 

Zaļeniekim, lai piedalītos mājturības konkursā Dabas veltes zupas šķīvī, mājup 

atgriežoties ar 3.vietu. 

 

2.decembris 

1.un 2.klašu skolēni darbojās Meža darbnīcā, ko tradicionāli vadīja Ieva 

Doniņa no  LLKIC. 

 

5.decembris 

 Uz kārtējo sanāksmi pulcējās Skolas padome. Tika ievēlēti jauni biedri 

un apspriesti dažādi jautājumi (protokols mājas lapā). 

 

7.decembris 

9.klases skolēni pildīja novadu pārbaudes darbu Latvijas vēsturē. 

 

8.decembris 

Skolā viesojās Jelgavas un Ozolnieku novadu sākumskolas skolotāji uz 

Metodiskās apvienības sanāksmi. Skolotāji vēroja stundas 1., 3. un 4.klasēs, 

apsprieda aktuālus jautājumus un radošajā darbnīcā veidoja jaunā gada 

simbola – Gaiļa magnētiņu. 

 

13.decembris 

  Pirmsskolas grupas pārvērtās par Piparkūku darbnīcām, kur tapa milzu 

daudzums ar gardām piparkūkām. 



Savukārt skolas florbola komanda devās uz Ozolniekiem, lai piedalītos novadu 

sacensībās, iegūstot savā apakšgrupā 3.vietu. 

 

14.decembris 

2.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju devās uz Rīgu, lai apmeklētu 

kinoteātri K-Suns, kur vēroja filmas Dānijas kino dienu ietvaros. 

 

19.decembris 

Tā kā mūsu skolā ir padziļināta sporta apmācība, šajā dienā visi tika 

aicināti rīta cēlienu pavadīt sporta zālē, kur 6.klase kopā ar skolotājiem Raivi un 

Anitu organizēja dažādas sporta aktivitātes. 

Pēcpusdienā skolotāji pulcējās uz Pedagoģiskās padomes sēdi. 

 

 20.decembris 

Ziemassvētku pasākumi notika gan skolā, gan pirmsskolā, kur varēja 

nogaršot skolēnu ceptās piparkūkas, vērot klašu priekšnesumus, teātra pulciņa 

izrādi un jautru pirmsskolas audzēkņu koncertuzvedumu ar Ziemassvētku 

vecīša piedalīšanos. 

Vēl pirms došanās mājās 7.,9.klašu skolēni devās uz SIA Emburgas filtri, 

kuru apmeklējumu bija noorganizējusi karjeras konsultants Santa Tuherma. SIA 

"Emburgas filtri" izgatavo gaisa filtrus ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmām. Filtri tiek izgatavoti atbilstoši standartiem un jebkuras sarežģītības. 

Filtru ražošanā tiek izmantoti materiāli no vadošajiem Eiropas ekspertiem gaisa 

filtrācijas jomā. Ražotne sadarbojas, gan ar vietējiem uzņēmējiem, gan ar 

ārzemju, kā piemēram, Igaunija un Baltkrievija.  Pārsteidzošākais bija tas, ka 

SIA "Emburgas filtri" ražotnē strādā pārsvarā sievietes, kas ir speciālisti ar jau 

vairāku gadu pieredzi gaisa filtrēšanas jomā, kuri spēj piedāvāt visoptimālāko 

risinājumu filtru izgatavošanā. Ražotnē valda īsts komandas gars un draudzīgas 

attiecības. Liels paldies SIA "Emburgas filtri", ka ļāva mums iemēģināt roku 

filtru izgatavošanā un tuvāk iepazīt vietējos uzņēmumus. 

 

 21.decembris  

Skolēni svinēja svētkus savos klašu kolektīvos klasēs un ārpus tām, kā 

nu katrs bija izvēlējies. 

 

 

  

 

Lai katrā mājā un katrā sirdī 

Ziemassvētku laikā ienāk gaisma un 

siltums, lai reizē ar svētku prieku visur 

iemājo arī saticība un mīlestība! 

 

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 



 

 

 


