
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 146   2017.GADA SEPTEMBRIS 

 

 

Kā katru rudeni Zinību dienā atkal izskanējis 

pirmais šī mācību gada skolas zvans, aicinot uzsākt 

jaunu darba cēlienu 74 skolēniem un 33 pirmsskolas 

audzēkņiem mūsu skolā. Atkalredzēšanās prieks mijās 

ar satraukumu un nožēlu par vasaras beigām. 

Vairumam bērnu un vecāku acis mirdz – būs kaut kas 

jauns un interesants, būs panākumi un neveiksmes, 

būs prieka un nožēlas asaras. Tas vēl tikai būs! Līdz 

pavasarim tik tālu – teiktu pesimists, optimists – tikai 

astoņi mēneši līdz vasarai, bet reālists saka – viens 

mēnesis jau aiz muguras. Tātad – aiziet 2017./2018.mācību gads ir sācies! 

 

 

 

1.septembris 

Zinību dienā pilna sporta zāle ar cilvēkiem – skolēni, skolotāji, vecāki, viesi. 

Skanēja gan Valsts himna, gan skolas himna, uzmundrinoši vārdi un sveicieni. 

Ciemojās arī Pepija Garzeķe, kas klātesošos iepazīstināja ar pirmklasniekiem un 

pārējo skolas saimi. Direktore iezvanīja pirmo mācību stundu šajā mācību gadā. 

 

9.septembris 

Daži skoēni pārstāvēja Emburgu jauniešu dienā Ozolniekos, iegūstot 3.vietu 

kopvērtējumā. 

 

11.septembris 

Šī gada dzejas nedēļā katram skolēnam bija iespēja radoši izpausties, vizuāli 

attēlojot dažādās tehnikās tautas dziesmas. Jaukos darbus varēja apskatīt izstādē. 

 

18.septembris 

Šī ned’’ela skolā norisinājās puķu zīmē – visas telpas rotāja krāšņi rudens 

ziedi, bet skolēnu un skolotāju apģērbā katru dienu bija pa kādam ziedu motīvam. 

 

20.septembris 

 Skolā viesojās Ozolnieku novada domes deputāti un priekšsēdētājs, atzīstot 

skolu par jauku vietu mācībām un darbam. Bija prieks tikties un sadzirdēt labus 

vārdus! 

 



22.septembris 

Skolotāji Anita un Raivis visus aicināja uz Eiropas sporta dienas aktivitātēm 

sporta zālē – rīta vingrošanu un dažādām stafetēm. 

 

25.septembris 

1. un 2.klašu skolēni devās uz pirmo nodarbību LU peldbaseinā. 

 

26.septembris 

Skolas ātrākie skrējēji piedalījās Jelgavas un Ozolnieku novadu krosa 

skrējienā Staļģenē. Mūsējiem 4 medaļas: zelts Jaroslavam Orbidānam, sudrabs 

Karlīnai Kimberlijai Ikšei, Ingai Rebekai Dzenītei un Zigmāram Cinovskim. Urā! arī 

3.vietai E grupai kopvērtējumā. 

 

28.septembris 

  No rīta visi posās uz tradicionālo skolas rudens krosa skrējienu Emburgas 

aplis, kas norisinājās 3 kārtās – pirmsskolas grupa, 1.-3.klašu grupa un 4.-9.klašu 

grupa. Katrai grupai sava distance un savi uzvarētāsji; 

Pirmsskolas grupa Taurenītis: 1.vieta – Gustavs Zvejnieks (skolas rekords) Evelīna 

Sileniece, 2.vieta – Atis Nāckalns, Viktorija Šadurova, 3.vieta – Rihards Martins 

Lisments, Marta Falaļejeva; 1.-3.klašu grupa: 1.vieta – Daniels Punka, Karlīna 

Kimberlija Ikše (skolas rekords), 2.vieta – Markus Briedis, Inese Nikolajeva, 3.vieta 

– Dāvis Daniels Nolbergs, Patrīcija Cunska; 4.-9.klašu grupa: 1.vieta – Zigmārs 

Cinovskis, Karīna Vāciete, 2.vieta – Deniss Lindenbaums, Anna Linda Dzene, 3.vieta 

– Jaroslavs Orbidāns, Inga Rebeka Dzenīte. Balvas uzvarētājiem, dalībniekiem un 

totalizatora vinnētājiem sarūpēja mūsu tradicionālais sponsors – Emburga plus. 

Paldies Igoram Baimanovam un Intam Sniķerim! 

Sporta skolotāji Anita Ūvena un Raivis Duplinskis kopā ar direktori bija 

ielūgti uz Jelgavas novada skolotāju godināšanas pasākumu, lai saņemtu Sporta 

laureātu kausu par iegūto 2.vietu 50.novadu skolēnu spartakiādē pagājušajā mācību 

gadā. Prieks un lepnums par skolēnu un skolotāju kopīgu sasniegumu! 

 

29.septembis 

Skola svinēja Skolotāju dienu – tie bija svētki gan skolotājiem, gan 

skolēniem: stundu nebija, jo visi pulcējās zālē, lai kopā pasēdētu pie kafejnīcas 

galdiņiem, padziedātu, pacienātos ar ēdnīcas čaklo saimnieču sarūpēto cienastu un 

uzspēlētu kādu spēli. Pusdienlaikā skolotāji devās uz Tērveti, kur baudīja Latvijas 

valsts mežu dāvanu Skolotāju dienā – tikšanos ar Rūķu mammu un Meža sargu, kā 

arī priecātos par tropu tauriņiem un izstaigātu gaisa trases. Paldies Skolēnu domei un 

pārējiem ļaudīm, kas pūlējās, lai šī diena visiem paliktu jaukā atmiņā! 

  

 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


