
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Nr. 132   2016.GADA FEBRUĀRIS 

Esam aizvadījuši gada īsāko mēnesi, kas šogad bija par vienu dienu garāks, 

kā iepriekš. Ziema laikam aizdevusies prom uz neatgriešanos, par ko liecina 

uzziedējušie sniegpulksteņi un debesīs dzirdamie gulbju spārnu švīksti. Var jau 

tecināt kļavu sulas, priecāties par gaišajiem rītiem un garākajiem vakariem. Skolas 

bērniem aizvien grūtākas šķiet mācības, bet ir jāsaņemas, jo tagad tik sāksies – skolas 

un valsts pārbaudes darbi, olimpiādes un konkursi, skates un sacensības. Viss notiek 

un  turpinās:  

 

7.februāris 

M.Liepa (8.kl.) un A.V.Aleksīna (9.kl.) kopā ar skolotāju Santu devās uz 

Svētes pamatskolu, lai piedalītos novadu latviešu valoda olimpiādē. 

Klašu audzinātāji pulcējās uz sanāksmi. 

 

2.februāris 

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

skolēniem pārrunātu dažādus ar drošību un atbildību saistītus jautājumus. 

 

4.februāris 

 1.klases audzinātāja rīkoja vecāku sapulci. 

 

5.februāris 

E.Sniķeris (9.kl.) piedalījās novadu matemātikas olimpiādē Svētes 

pamatskolā. 

 

8.februāris 

1.klasei sākās brīvdienas. 

Uz sanāksmi pulcējās projektu darba grupa. 

 

9.februāris 

Mūsu skolas komanda piedalījās novadu stafešu sacensībās un ieguva 3.vietu. 

Prieks par bronzas medaļās bija arī skolotājai Anitai. 

 

10.februāris 

Kā ikkatru mācību gadu, arī šogad Latvijā vecāko klašu skolēni tika 

aicināti piedalīties Ēnu dienā, kuras ietvaros skolēni varēja dziļāk iepazīties ar savas 

nākamās profesijas pārstāvjiem. Arī Salgales skolas 8. un 9.klases skolēni ar karjeras 

konsultanta Santas Tuhermas palīdzību un atbalstu 10.februārī “ēnoja” dažādu 

profesiju pārstāvjus – lauksaimniecības mehāniķi, automehāniķi, videooperatoru, 

modes dizaineru, veterinārārstu, kultūras nama direktoru, pirmsskolas skolotāju, 

programmētāju, fotogrāfu – dizaineri, policijas inspektoru, sabiedrisko attiecību 



speciālist un nagu kopšanas speciālistu. Katrs “ēnotājs” atzina, ka diena pavadīta 

saturīgi un interesanti, un turpmākās tālākizglītības izvēle būs pareizā. 

Savukārt skolā ar 4.-7.klašu skolēniem tikās Salgales skolas absolvents, tagadējais  

starptautiska tirdzniecības kuģa matrozis Vadims Rezņiks, kurš interesantā veidā 

pastāstīja par jūrnieka profesiju, savu izvēli, izglītību un nākotnes plāniem. Bet 2.-

3.klašu skolēni ciemojās Salgales pagasta pārvaldē, lai pagasta pārvaldnieces Evas 

Segliņas vadībā iepazītos ar pārvaldes struktūru un darbiniekiem.  

 

11.februāris 

Novadu angļu valodas olimpiādē piedalījās Megija Liepa (8.kl.). 

Uz sanāksmi pulcējās 9.klases vecāki. 

 

 12.februāris 

Skolēnu dome organizēja tecināt kļavu Valentīndienas Popielu, kurā ar 
priekšnesumiem uzstājās skolēni no 1.-5.klasei. Žūrija novērtēja visus 
priekšnesumus un pasniedza balvas dažādās nominācijās. 
 

13.februāris 

Mūsu skolas jaunieši D.Mucenieks, R.Kasperāns (8.kl.), A.V.Aleksīna, 

R.Okners (9.kl.) piedalījās orientēšanās sacensībās Staļģene, kopvērtējumā iegūstot 

2.vietu. 

 

 17.februāris 

  9.klases skolēni apmeklēja zobārstu. 

 

 18.februāris 

  9.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu dabas zinībās. 

 

 22.februāris 

Pirmsskolas audzēkņi devās uz Ozolnieku tautas namu, lai noskatītos teātra 

izrādi. 

Projektu darba grupa pulcējās uz kārtējo sanāksmi. 

 

 23.februāris 

  8.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu matemātikā. 

Zēnu komanda piedalījās novadu volejbola sacensībās Valgundē. Skolā viesojās 

iluzionists, bet pēcpusdienā uz sanāksmi pulcējās Skolas padome. Tika ievēlēts jauns 

padomes priekšsēdētājs – Laine Orbidāne. 

 

 24.februāris 

  6.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā. 

  Savukārt 8.klase apmeklēja zobārstu. 

 

25.februāris 

  3.klases skolēni pildīja valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā. 

Pirmsskolas bērni aktīvi darbojās jautrā cirka izrādē, kuru bija sarīkojušas 

audzinātājas. 

  Vakarpusē pirmsskolas vecāki bija sanākuši kopā, lai pārrunātu aktualitātes. 

 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 



 

 


