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LogsLogs Salaspils 1. vidusskolas avīze

Skola ir vieglākais darbs, kāds jums jebkad ir bijis.
                                                     /Martijs Klazmers/

MAIJA ATZIŅA...

18. maijā skolas bibliotēkas lasītavā bija sapulcējušies tie bibliotē-
kas lasītāji, kuri 2022./2023. m.g. bija izlasījuši visvairāk grāmatu. Tika 
uzaicināti 15 skolēni no 1.- 4. klasēm. Šajā dienā sveicām čaklāko lasītā-
ju Ēriku Bambāni no 2.d klases un arī pārējos.

Piedalījāmies loterijā un kopā veidojām “Labo novēlējumu plakā-
tu”, uz kura zīmējām un rakstījām novēlējumus bibliotēkai, citiem lasī-
tājiem un skolai. Krāsainais plakāts vēl ilgi būs apskatāms skolas biblio-
tēkā.

Katram pēcpusdienas apmeklētājam bija iespēja piedalīties arī žur-

ČAKLĀKO LASĪTĀJU PĒCPUSDIENA

ANETES GAILES AIZRAUŠANĀS

nāla “Astes” rīkotajā konkursā “Vislaimīgākā ģimene”, kur 
balvā varēs saņemt noderīgas grāmatas, kurās galvenais va-
ronis ir kāds dzīvnieks. Uzdevums bija uzzīmēt sava mīļākā 
dzīvnieciņa ģimeni. Lai uzzinātu, vai kādam paveicās kon-
kursā, aicinu vasarā gaidīt jauno žurnāla numuru. 

Skolas bibliotēkas plauktus papildinājusi kāda pavisam 
saulaina grāmata “Vislabākā vasara” par vasaras brīvlaika 
piedzīvojumiem. Tāds arī ir bibliotekāres novēlējums ikvie-
nam: “Lai šī būtu viena no vislabākajām vasarām!”

Paldies visiem čaklajiem lasītājiem!
Tiekamies nākošajā mācību gadā!

Skolēniem ir daudz un da-
žādi hobiji. Anete Gaile no 
8.c klases apmeklē florbola 
treniņus. Lai uzzinātu vairāk 
par tiem, mēs uzdevām pāris 
jautājumus.
Cik ilgi jau apmeklē florbola 
treniņus?
Florbola treniņus apmeklēju 
jau 7 gadus.
Kas ir visizaicinošākais šajā 
sporta veidā?
Visizaicinošākais ir koman-
das spēle, īpaši, ja spēles gai-
tā ir izdevība iziet viens pret

vienu ar vārtsargu, mani visvairāk aizrauj bullīši jeb izgājie-
ni pret pretinieku vārtsargu.
Kas tevi ieinteresēja šajā sporta veidā?
Mani ieinteresēja tas, ka agrāk man ļoti patika skriet un pēc 
tā, ka florbolā spēle ir kustībā un neparedzama. Jau pirmajā 
treniņā sapratu, ka florbols mani aizrauj.
Vai florbolam atvēli daudz laika?
Jā, man treniņi notiek piecas reizes nedēļā.
Vai tavi vecāki, draugi tevi atbalsta?
Visvairāk mani atbalsta mani vecāki un brālis, taču draugus 
tas maz interesē.
Vai tu domā saistīt savu nākotni ar florbolu?
Jā, noteikti savu nākotni saistīšu ar florbolu, man jau ir 
uzstādīti mērķi, uz ko tiecos.

Turpinājums 2. lpp ->
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12. A KLASE UN VIŅU AUDZINĀTĀJA 
NATĀLIJA NOVICKA

Ir gada beigas, un dažiem šie ir pēdē-
jie mirkļi mūsu skolā. Arī 12.a un sko-
lotājai Natālijai Novickai šis bija pē-
dējais gads kopā. Viņi kopā ir pavadīju-
šī 3 skaistus gadus kopā, daloties bēdās 
un priekā. Par to, kādi šie 3 gadi ir biju-
ši, jautāju skolotājai Natālijai.
Kas visvairāk ir palicis atmiņā no vi-
dusskolas posma kopā ar 12. a?

Man visvairāk palicis atmiņā video apsveikums, kuru mēs aizsū-
tījām skolotājām un vecākiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. 
Mēs tajā laikā mācījāmies attālināti, bet pratām vienoties. Arī ša-
jos Ziemassvētkos noskatījos video un atcerējos, kā tas tapa, kā 
bērni sūtīja savus video fragmentus. Protams, 10.klases 1. sep-
tembris.  Es atceros, cik ļoti es biju apjukusi, kad 1. septembrī 
iegāju 1. stāva foajē un viņi visi mani ļoti nopētīja.

Kāda ir 12.a 
klase?
12. a ir dzī-
vespriecīgi, 
kuri atradīs 
īsto ceļu sa-
vā dzīvē.
Kā ir būt 
klases sko-
lotājai vi-
d u s s k o l ē -
niem?
Es nekad ne-
biju bijusi 
k l a s e s  

audzinātāja vidusskolēniem. Tas ir ļoti interesanti, bet arī aizkus-
tinoši, zināms uztraukums arī ir bijis.
Kas ir bijis negatīvs šajā posmā?
Manās smadzenēs viss sliktais izdzēšas. Es esmu ļoti pozitīvs 
cilvēks. Nevēlos atcerēties un kavēties sliktās atmiņās, protams, 
ir tādas, bet, lai tas paliek pie manis.
Kādas ir sajūtas par to, kad klase pabeidz vidusskolu?
Es nebiju domājusi, ka tas būs tik emocionāli grūti. 3 gadi - tas nav 
tikai vidusskolas posms, tie ir arī 3 gadi no manas dzīves. Kā sie-
vietei, kā cilvēkam, kā skolotājai. Ir apgalvojums, ka nav profe-
sionāli pieķerties saviem skolēniem, bet es neko nevaru izdarīt, 
man ir savas emocijas, un es esmu dzīvs cilvēks. Protams, ka es-
mu viņiem pieķērusies, zinu, ka nākamajā gadā ar acīm meklēšu 
viņus.
Ko jūs novēlat savai klasei nākotnē?
Es novēlu, viņiem atrast savu vietu dzīve. Novēlu pa dzīvi iet ar 
augstu paceltu galvu, bet nevienu  cilvēku nekad neaizskart. No-

Šogad 12.maijā savu pēdējo zvanu sagaidīja 12.b klase un vi-
ņu klases audzinātāja Anna Romanova. Man bija interesanti no-
skaidrot, ko domā skolotāja par savu klasi, kura jau ir uzsākusi 
stresaino eksāmenu laiku. Tāpēc aicināju uz sarunu skolotāju 
Annu.
Vai jums pietrūks Jūsu skolēni?
Jā, ļoti pietrūks, jo pa šiem 3 gadiem visi esam saraduši.
Kādas ir dažas no labākajām īpašībām, ko saskatāt savos 
skolēnos?
Mani skolēni ir godīgi, sirsnīgi, kas ir pats galvenais, un vēl viņi 
spēj saprast, ja ir kļūdījušies - jāspēj atzīt savas kļūdas. Bet pats 
galvenais- viņi visi ir ļoti, ļoti mīļi.

Turpinājums 3. lpp ->

VIDUSSKOLAS ABSOLVENTI

Ko tu iesaki citiem, kuri apmeklē florbola treniņus?
Es iesaku nekad nepadoties, izbaudīt florbolu, treniņos nemānī-
ties, bet gan strādāt uz pilnu atdevi. Pats galvenais - būt saliedē-

Turpinājums no 1. lpp -> tam ar komandu un ticēt sev.
Mēs ceram, ka Anetei viss izdosies. Vai arī tev ir kādi 

interesanti hobiji kā Anetei?
Ulrika Feldmane, Elizabete Krasnā, 8.d

kl. audz.Natālijakl. audz.Natālija
vēlu atcerēties, ka dzīvē ir ''bumeranga'' princips. Vajag izturēties 
pret citiem cilvēkiem tā, kā vēlas, lai izturas pret tevi. Novēlu vi-
ņiem atcerēties, ka nav nekad tā, ka visas durvis ir ciet, ir jābūt 
vēlmei durvis atvērt vaļā. Un es ceru, ka viņiem viss dzīvē 
izdosies.

Skolotājai Natālijai un viņas skolēniem šis pēdējais gads ir bi-
jis emocionāls. Novēlam skolēniem sasniegt visus savus izvir-
zītos mērķus!                                              Ulrika Feldmane 8.d

SKOLOTĀJA ANNA ROMANOVA UN 
VIŅAS 12 B KLASE
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9.klase daudziem ir dzīvē pirmā 
lielā izvēle, pirmais solis savu mērķu 
virzienā. Cilvēki skolā ne tikai mācās, 
bet arī attīsta un pilnveido sevi, tāpēc 
ir vērtīgi padomāt par tiem, kas savu 
izglītības pirmo posmu ir pabeiguši 
tieši mūsu skolā. Uzzināsim vairāk 
par 9. a klasi, ieklausoties arī klases 
audzinātājā.
Kas jums šajā skolā visvairāk patīk 
un nepatīk?

Daudzi atbildēja, ka visvairāk patīk skolas izskats, tīrība un di-
zains. Klase arī novērtēja skolas moderno aprīkojumu un, pro-
tams, to, ka skola ir tuvu mājām.  Klasei visvairāk nepatīk tas, ka 
daži no jaunākām klasēm nemāk uzvesties.
Kā jūs raksturotu savu audzinātāju?
Audzinātāju E. Baumani klase raksturo kā mīļu, jauku, izpalīdzī-
gu un radošu skolotāju ar lielisku humora izjūtu, kas arī var būt 
stingra, kad ir vajadzība. Viņa rūpējas un uztraucas par klasi un 
cenšas vadīt stundas radošos veidos.
Kas bija lielākais izaicinājums, ar kuru sastapāties šogad?
Daudziem vislielāko uztraukumu izraisa eksāmeni. Daudzi arī 
pieminēja, ka grūtības sagādājis starpdisciplinārais diagnostikas 
darbs, ko devītie rakstīja 25. aprīlī, arī mācības jaunajā Skola 
2030 programmā.

9.a klasē ir daudz talantīgu enerģisku skolēnu, katram ir jo-
mas, kurās izceļas, tāpēc arī paprasīju skolēniem, lai tie nominē 
viens otru dažās kategorijās, lai izceltu visspilgtākās personības.

Klasē skaļākie: Katrīna K., Adrians un Annija M.
Klasē stilīgākie: Katrīna K. un Iļja
Klasē gudrākie: Edgars, Adriana un Annija B.
Klasē radošākie: Adriana, Agneta un Annija M.
Klasē sportiskākie: Iļja, Ričards un Adrians
Tie klasē, kam ir lielākā iespēja būt prezidentam nākotnē: 

Edgars un Ralfs
Protams arī vajag zināt ko par 9.a klasi un viņu skolas gaitu 

domā klases audzinātaja Egija Baumane.
Kāds bija jūsu pirmais iespaids, satiekot klasi?

Turpinājums no 2. lpp ->

IZLAIDUMA KLASES

Ko pa šiem gadiem skolēni ir iemācījuši jums?
Skolēni man ir iemācījuši, ka katram ir savas domas, savs skatī-
jums uz lietām un ka ne vienmēr mans skatījums ir pats pareizā-
kais. Viņi man ir iemācījuši paskatīties uz lietām no dažādām 
pusēm.
Ko Jūs novēlat savai klasei pēc skolas pabeigšanas?
Lai katrs skolēns atrod  savu vietu dzīvē un, pats galvenais, lai da-
ra to, kas patīk. Un, ja ar to vēl var nopelnīt naudu, tas vispār ir ide-
āli. Bet pats galvenais, kā jau es teicu, ir tas, ka darbam ir jāpatīk, 
jo, ja cilvēks dara darbu, kas viņam nepatīk, viņš nekad viņu neiz-
darīs pilnvērtīgi.
Vai zināt savu skolēnu turpmākos plānus nākotnei?
Lielākai daļai plānus zinu, bet noteikti publiski nevar neko daudz 
stāstīt, jo, ja tos izstāsta visiem, tad bieži vien tie nepiepildās.
Vai jums pietrūks Jūsu skolēni?
Jā, ļoti pietrūks, jo pa šiem 3 gadiem visi bijām saraduši.

Klasei esmu audzinātāja no 8. klases, jo iepriekšējā skolotāja de-
vās bērniņa kopšanas atvaļinājumā, pusei no klases mācīju angļu 
valodu jau 7. klasē. Atceros, ka ļoti gribējās viņus iepazīt tuvāk, 
tomēr no sākuma nemaz tik viegli negāja, jo klasē es biju jaunpie-
nācēja un pagāja laiks, kamēr viņi pieņēma mani un es viņus tieši 
tādus, kādi mēs esam. Jau pēc pirmajiem mēnešiem sapratu, ka 
viņos ir ļoti liela cilvēcības deva. 
Kā jūs raksturotu savu klasi?
Mana klase ir ļoti spēcīga, ar daudzām spilgtām un spēcīgām 
personībām, man patīk par viņiem domāt, kā par maniem lauvē-
niem - citi klusāki, citi skaļāki, un pilnīgi visos ir liels spēks un 
labestība. Ļoti gribētos, lai arī viņi sevī saskata to spēku.
Kādas ir jūsu mīļākās atmiņas ar klasi?
Atmiņu patiesībā ir daudz, īpaši tagad, domājot par noslēgumu. 
Vienu izvirzīt ir grūti, tādēļ teikšu, ka mūsu ēst gatavošanas pēc-
pusdienas, tā draudzība, radošums un sadarbība viņu starpā sko-
las virtuvē, kad kārtējo reizi tiek gatavoti dažādi gardumi, kurus 
vēlāk visi kopā apēdam ir kaut kas ar vārdiem neaprakstāms, ļoti 
sirdi sildoša pieredze klases skolotājam.
Kā jūsu klase ir mainījusies gadu laikā?
Mani skolas bērni noteikti ir pieauguši šo gadu laikā, to var just ik 
uz soļa. Katram tas notiek pilnīgi citādi, un tas ir tas skaistākais 
klases skolotāja darbā, redzēt, kā tavas klases bērni pieaug. Man 
ir sajūta, ka arī draudzīgāki, īpaši pēdējo mēnešu laikā, kad sa-
prot, ka 9. klases beigas jau ir pavisam tuvu un katram būs jāsper 
solis savas individuālās nākotnes virzienā. Ir nostiprinājušās viņu 
personības, vairāk cieņas pret apkārtējiem, prot atvainoties un sa-
ņemties, kad tas ir nepieciešams. Viņi ir izauguši par ļoti skais-
tiem, jauniem cilvēkiem.
Jūsuprāt, kāda ir starpība starp skolēniem mūsdienās un tad, 
kad jūs bijāt skolniece?
Šis ir jautājums, par kuru domāju bieži, ja tā pavisam godīgi, tad 
man būs mazliet sabiedrībai pretējs viedoklis, jo arī manā laikā 
darījām trakas lietas, citi vairāk nedarbus, citi mazāk. Man šķiet, 
ka skolēni šodien ir drosmīgāki tajā ziņā, ka neseko tik daudz "sis-
tēmai ", bet uzdod jautājumus, kāpēc viņiem to vajag, kā arī māk 
pateikt stingrāku "nē!". Ja tas nav viņu interesēs, pieaugušajiem ir 
jāprot pārliecināt, kas mums ir izaicinājums un liek pašiem aizdo-
māties. Arī man, ejot skolā bija slinkāki skolēni un ļoti čakli, forši 
ir tas, ka šodienas skolēniem ir daudz vairāk iespēju, tajā pašā lai-
kā lielais informācijas apjoms var būt milzīgs izaicinājums, kad 
pats īsti nesaproti, ko un kā vēlies darīt, ir viegli kļūt par sekotāju, 
ja sava personība vēl nav pilnībā nostiprinājusies.
Kādi vēlējumi ir klasei? Ko vēl gribētu pateikt?
Gribas pateikt ļoti daudz, bet pats galvenais, lai viņi būtu laimīgi. 
Lai katrs apzinās savu vērtību un notic saviem spēkiem, nebaidās 
no grūtībām. Es zinu, ka viņiem viss sanāks un pat, ja kādreiz 
šķiet, ka kaut kas nesanāk kā ieplānots, tad tas tikai nozīmē, ka vi-
ņiem dzīve priekšā ir nolikusi kaut ko labāku, jo ne vienmēr mēs 

9.A KLASE

Vai labi sagatavojāt savu klasi eksāmeniem? Vai sagaidāt labus 
rezultātus?
Mēs vienmēr ceram uz labiem rezultātiem, citādi nevar būt. Do-
māju, ka mani skolēni ir gana apzinīgi un ir labi sagatavoti no visu 
skolotāju puses. Par to arī visiem skolotājiem liels paldies. Es do-
māju, ka viņi pierādīs to, ka mūsu skolā skolotāju kolektīvs iedod 
viņiem pašu labāko, ja vien viņi grib ņemt pretī. Man šķiet, ka 
lielākā daļa skolēnu, es teiktu, ka visi, ņēma pietiekoši pretī.
Vai septembrī ņemsiet kādu jaunu klasi? Ja jā, tad kādu klasi 
Jūs vēlētos audzināt?
Nu redzēs, laiks rādīs. Droši vien, ka kāda klase būs jāaudzina. 
Klasi jau tā nevar izvēlēties, kuru klasi man dos, ar to arī strādāšu. 
Nav jau sliktu cilvēku, galvenais ir pareiza pieeja, tad kontaktu 
var atrast ar jebkuru.

Paldies skolotājai Romanovai! Un novēlu veiksmi un izturību 
mūsu skolas 12.klašu skolēniem!

Elizabete Krasnā, 8.d

Turpinājums 4. lpp ->

kl. audz Egija

foto S. Zālīte
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Turpinājums 5. lpp ->Turpinājums 5. lpp ->

Turpinot mūsu ceļojumu šī gada 9. kla-
sēs, iepazīsim arī 9.c. Šogad šī klase ir pie-
dalījusies daudzos piedzīvojumos un, pro-
tams, ieguvuši svarīgas prasmes mācību 
laikā. Lai uzzinātu vairāk par šiem skolē-
niem, iztaujājām klases audzinātāju un 
vēstures skolotāju Dainu Tauriņu, kas kla-
sei ir ne tikai skolotāja, bet arī draugs, neat-
ņemama sastāvdaļā no kolektīva.

Kad jūs pirmo reizi satikāt savu klasi kāds bija pirmais 
iespaids?
Pirmoreiz satikāmies 6. klasē. Pirmie iespaidi bija, ka bērni ir ļoti 
disciplinēti un pareizi kā paraugi.
Kā jūs raksturotu savu klasi?
Ar maniem audzēkņiem ir ļoti viegli komunicēt. Viņiem ir veselī-
ga apetīte. Viņi ļoti aktīvi piedalās daudzās pasākumos un palīdz 
tos veidot vai izdomāt idejas, bet visam pāri es patiešām jūtu, ka 
viņi ir mani.
Kādas ir jūsu mīļākās atmiņas par klasi?
Es ļoti spilgti atceros mūzikas video ar mīkstajām mantiņām, ku-
ru sagatavojām COVID-19 karantīnas laikā. Patika tā kopības sa-
jūta, ko varējām iegūt, sēžot mājās. Arī patika šī gada Ziemas-
svētku pasākums un luga, kuru organizējām vecākiem, jo tie, kas 
nevarēja tikt, piedalījās attālināti uzvedumā. Arī atceros visas rei-
zes, kad mēs esam kopā ēduši kūkas par godu klases jubilāriem.
Kā jūsu klase ir mainījusies gadu laikā?
Viņi man joprojām ir mīļi, bet tagad viņiem ir izteiktāki personī-
gie viedokļi: “Aug buciņš, aug radziņi.”
Jūsuprāt, kāda ir starpība starp skolēniem mūsdienās un tad, 
kad jūs bijāt skolniece?
Manuprāt, ir veidi kuros šī paaudze ir labāka un sliktāka par 
iepriekšējām. Es teiktu, ka tehnoloģiju dēļ mūsdienu jaunieši nav 
tik radoši kā iepriekš, bet viņiem ir daudz stiprākas šīs prasmes. 
Manuprāt, jaunieši ir arī palikuši patstāvīgāki, viņiem var uzticēt 
svarīgus darbus un ļaut pašiem sevi organizēt.
Kā jūs sevi raksturotu kā skolotāju, kāds ir jūsu mācīšanas 
stils?
Es ceru, ka jauniešiem esmu kā domubiedrs, ar kuru var kopā iz-
domāt idejas un brīvi paust savu viedokli.
Kādi vēlējumi klasei? Ko vēl gribētu pateikt?
Paliekat tikpat forši kā esat šobrīd, nepalieciet augstprātīgi un at-
cerieties, ka savas izglītības pašus pamatus esat ieguvuši tieši 
Salaspilī.

Ir arī svarīgi uzzināt, ko domā paši skolēni par savu skolas 
pieredzi, lai katram būtu iespēja paust savu viedokli.
Kas jums šajā skolā visvairāk patīk un nepatīk?
9.c klasei visvairāk patīk mūsu skolas modernais dizains un omu-
līgā sajūta, kas liek skolai justies kā otrām mājām. Patīk tas, ka 
skolotāji ir ļoti saprotoši un ar viņiem var daudz ko sarunāt. Kā 
klasei ar labu apetīti - tai arī ļoti patīk brīvpusdienas. Klasei nepa-
tīk tas, ka dažreiz nepietiek sēdvietas gaiteņos un dīvānu demo-
lēšana.
Kā jūs raksturotu savu klases audzinātāju?
Klase savu audzinātāju raksturotu kā klases mammu, kura ir uz 
viena viļņa ar klasi. Pie viņas ir interesanti mācīties, jo labi pa-
skaidro tēmu un savus argumentus. Gudra, forša un interesanta 

9.B KLASE UN SKOLOTĀJA LAIMA
Saule lēnām riet, pilnībā apgaismojot 

klases telpu. Sēdēt tukšā 307. kabinetā, 
kurā tikko bija dzīvība un troksnis, ir pār-
steidzošs mirklis. Šajā telpā 9. klases 
skolēni ir smējušies, mācījušies un 
audzējuši savas personības. Pirms nedē-
ļas es intervēju dažus skolēnus no 9.b kla-
ses un viņu klases audzinātāju Laimu Pa-
miljani, par šo brīnišķīgo laiku, tagad es-

mu gatavs dalīties ar to, ko esmu uzzinājis.
Visi intervētie skolēni atzina, ka viņu klase ir aktīva, enerģis-

ka un draudzīga. Viņi sevi apraksta kā "nenopietnu, humoristisku, 
sportisku un radošu" grupu, kur "draudzība un sports" ir galvenie 
savienojošie faktori. Lai arī skolotāja Laima mūs smaidoši brīdi-
na, ka šie 28 trokšņojošie pusaudži ir "nepietiekami disciplinēti", 
viņa to saka ar mīlestību un cieņu.

Viens no spilgtākajiem atmiņu fragmentiem, ko atzina gan 
skolotāja, gan skolēni, ir sporta diena un skolas aktivitātes, it īpaši 
"Frozen" lugas izrāde, kurā klase ieguva divas nominācijas "vis-
autentiskākie" un "labākais komandas darbs". Bet ne mazāk sva-
rīgi ir arī mazāki, kopā pavadīti mirkļi, piemēram, klases vakari ar 
lielo rosola bļodu, kopīga cepto kēksiņu ēšana vai foto sesijas.

Skolotāja Laima, kas ir viena no šīs klases enerģijas avotiem, 
mums stāsta par grūtībām un izaicinājumiem, ar kuriem ir nācies 
saskarties, piemēram, kovida gads ar attālinātām stundām. Viņa 
mums atgādina, šie izaicinājumi ir devuši iespēju redzēt klases 
bērnu izturību, adaptivitāti un smieklīgo iztēli.

Kad tiekam lūgti novēlēt kaut ko skolotājai Laimai, skolēni iz-
saka vēlmi, lai skolotāja turpina būt tikpat enerģiska un pretimnā-
koša. Viena no spilgtākajām atmiņām ir, kad skolotāja bija gatava 
kāpt uz galda, lai uztaisītu bildes.

Skolotāja Laima izsaka poētisku novēlējumu savai klasei: 
"Ņem vērā – pagātne – tās ir atmiņas, nākotne – tā ir iztēle. Šis 
brīdis – tā ir tava dzīve! Tas maksimāli jāizmanto!” Šie gudrie 
vārdi ir izteikti ar mīlestību un cerību, kas ir piemērota šā brīža 
noskaņai.

Lai arī 9. klase pamet mūsu skolu kā pateica skolotāja Laima: 
“Žēl, ka ir jau 9.kl. (jāatstāj visi uz otru gadu – tad vēl varēsim 
patusēt!) Šobrīd ir interesanti ar viņiem komunicēt”. Skolotāja 
Laima un šie skolēni ir auguši un mācījušies kopā, veidojot 
neredzamu saiti, kas turpinās pastāvēt. Laiks mūsu telpās var būt 
beidzas, bet ceram drīz satikt lielāku daļu jau septembrī jaunajā 
statusā – “vidusskolēns”.

Daniils Zemīts, 12. b klase

Turpinājums no 3. lpp ->

redzam lielo savas dzīves bildi. Un visam pāri nekad nezaudējam 
savas vērtības un cilvēcību.

Gribu novēlēt 9.a klasei spožu nākotni gan profesionālajā, gan 
personīgajā dzīvē. Ceram, ka daudzus mēs vēl redzēsim šī gada 1. 
septembrī mūsu Salaspils 1. vidusskolā.

Uvis Gūtmanis 9.c

kl. audz. Laima

9.C KLASE

kl. audz. Dainakl. audz. Daina
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Šajā klasē mācās 27 skolēni. Katrs 
savādāks ar savu es, bet kopā viņi veido 
9.d klasi.
Kā klases audzinātāja kopumā raks-
turo 9.d klasi?
Draudzīgi un izpalīdzīgi, jautri un kaiti-
noši, atbildīgi un atsaucīgi. Kontrastu 
klase. Viegli iekustināmi kopīgiem dar-
biem, pasākumiem, arī nedarbiem. Ir la-
bas iemaņas kopīgu pasākumu organi-
zēšanā un vadīšanā. Ar viņiem kopā es 
ietu izlūkos, jo uzticos. Daudz talantu.

Kādas ir spilgtākās 9.d klases atmiņas?
Lai izstāstītu par kopīgajām atmiņām, ar šo lpp. nepietiktu. 

Seši gadi – darbīgi un radoši, mīlestības un draudzības piepil-
dīti, ar prieku un arī asarām, ar kopīgiem piedzīvojumiem un pār-
dzīvojumiem, ar darbiem un nedarbiem, ekskursijām un klases 
vakariem… Visspilgtāk atmiņā palikušas ir ekskursijas uz dzīv-
nieku patversmi, ekskursija uz Līgatnes pazemes bunkuriem, kā 
arī uz peintbolu, kur klase varēja saliedēties un izklaidēties. 
Protams - klases vakari! Ar ko 9.d klases ir slavena? Ar saviem 
krāsainajiem, tematiskajiem  un muzikālajiem klases vakariem.
Ko klases audzinātāja mainītu sevī, ja sāktu no jauna audzināt 
9.d klasi?
Pamatos droši vien nemainītu neko, varbūt veltītu vairāk mīļuma.
Klasesbiedru novēlējumi klasesbiedriem.

skolotāja, kas mudina klasi būt aktīviem un piedalīties visos pasā-
kumos.
Kas bija lielākais izaicinājums, ar kuru sastapāties šogad?
Daudziem klasē lielākais izaicinājums šogad bija motivācija un 
mācību apvienošana ar sportu, īpaši gada beigās, kad slodze ir 
vislielākā. Daudziem arī gada laikā izraisījušas problēmas stress 
un nervi, kā arī starpdisciplinārais diagnostikas darbs devītajām 
klasēm.

Es esmu mācījies šajā klasē no paša sākuma, bet jūtu, ka katru 
dienu uzzinu nedaudz vairāk par  saviem klasesbiedriem, jo katrs 
no viņiem ir ar savām interesēm, prasmēm un pieredzi unikāls. 
Gribētu iepazīstināt ar dažām spilgtākajām personībām mūsu kla-
sē, tāpēc lūdzu lai nominē savus klasesbiedrus dažās jomās.

Klasē smieklīgākie: Emīls, Valters un Ēriks
Klasē stilīgākie: Rihards, Valda, Anete, Gatis, Helēna un 

Laura
Klasē sportiskākie: Ričards, Ēriks
Klasē visradošākie: Karlīna, Uvis un Adele
Klasesbiedri, kam ir lielākā iespēja būt slaveniem: Uvis, 

Ričards, Sandra un Kristofers
Klases vecākie: Kristofers, Uvis un Edvards K.
Es gribētu katram no 9.c klases novēlēt, lai sasniedz savu mēr-

ķi, savu virsotni, uz kuru tiecas, bet darīt to ar samēru, neupurējot 
savu veselību un garīgo stāvokli. Es ticu, ka 9.c nākotnē atcerēsies 
savus bijušos klasesbiedrus ar smaidu.

Uvis Gūtmanis, 9.c

9.D KLASE

RVisiem novēlu spēku un izturību, protams, arī veselību, lai 
piepildās nākotnes mērķi! - Līva
REs visiem klasesbiedriem novēlu atrast savu dzīves ceļu un ne-
baidīties izmēģināt jaunas lietas! - Lauma
RLai visiem izdodas tas, ko ir iecerējuši, kā arī novēlu nokļūt 
līdz savam mērķim. - Aleksejs
RNovēlu klasesbiedriem iestāties tur, kur viņi vēlas, un pavadīt 
nākamos mācību gadus, apgūstot to, kas tiešām patīk. - Ance
RNovēlu nepadoties, nesasteigt ar izvēlēm, apdomāt visu kārtīgi 
un iet savu pareizo dzīves ceļu. Noteikti piepildīt savus mērķus 
un nepadoties. - Elīza S.
Skolēnu novēlējums audzinātājai.
Novēlām skolotājai turpināt iedvesmot un atbalstīt skolēnus tik-
pat labi, kā līdz šim to ir darījusi! Nekad nepadoties un atrast spē-
ku, lai turpinātu darīt. Protams, labu veselību! Kā arī pa vasaru 
atjaunot spēkus jaunajam darba cēlienam septembrī
Skolotājas novēlējums saviem klases bērniem.
Mūsu kopīgais sešu gadu stāsts ir noslēdzies. Tagad katram no 
jums jāraksta savs. Zinot jūsu apņēmību un dzīvesprieku, ticu, ka 
īstais sevis izglītošanas un audzināšanas ceļš tā īsti ir tikai sācies. 
No visas sirds novēlu – mācieties, neapstājieties pie pirmās sa-
sniegtās virsotnes izglītības ceļā! Dzīve piedāvās daudz iespēju, 
tikai protiet atrast pareizo, tieši jums domāto.

Sapņojiet! Sapņi dod mums spārnus. Ticiet sev! Esmu pārlie-
cināta, ka dzīvē neviens kalns nebūs par augstu, neviena upe par 
dziļu, neviens ceļš par tālu. Es jums ticu!

Mani mīļie! Es jūs nekad neaizmirsīšu!
Paldies skolēniem un skolotājai Anitai! Es 9.d klasei novēlu 

veiksmi eksāmenos un izturību turpmāk! Atrodiet dzīvē savu īsto 
ceļu un nekad nebeidziet sekot saviem mērķiem un sapņiem!

Ritvars Platpīrs, 8.c

kl.audz.Anita

foto iesūtīja Ancefoto iesūtīja Ance

 foto S.Zālīte



Lauku ielas korpusā no 18.05 ir apskatāma augu šūnu izstāde. 
Skolēni dabaszinību stundās ir cītīgi strādājuši un izzinājuši augu 
šūnu uzbūvi un pēc tam veidojuši krāsainus un telpiskus auga 
šūnas modeļus. Šos modeļus ir iespējams apskatīt Lauku ielas 
korpusa foajē. Skolēnu iegūtās zināšanas un pieredze viņiem 
noteikti noderēs tālāk dabaszinību un bioloģijas mācību stundās. 

No 20.05 būs iespēja apskatīt skolēnu veidotus plakātus par 
citu valstu derīgajiem izrakteņiem, lielākajām jūrām un ezeriem, 

SĀC RĪTU AR SMAIDU!
Šajā rakstā jūs uz-

zināsiet par projektu, 
kas palīdz sākt rītu ar 
smaidu. Devos pie 
skolotājas Ievas Pu-
džas, lai noskaidrotu, 
kas šis ir par projektu.

4.e klases meitenes 
veica sociālo eksperi-
mentu. Sākumā šis 
eksperiments sākās kā 
izklaide - pirms dabas-
zinību stundas mājot 
visiem cilvēkiem, kas 
nāk iekšā pa skolas 
vārtiem. Pēc tam šī iz-
klaide sāka pārtapt par 
sociālo eksperimentu. 
Meitenes apkopoja zē-
nu un meiteņu pretī pamāšanas ātrumu uz lapām. Sākumā ekspe-
riments tika veikts, vienkārši mājot cilvēkiem pa logu, un rezul-
tāti ir šādi - kopumā pretī pamāja 5 cilvēki ar vidējo atbildes laiku 
9 sekundes.

Nākamajā nedēļa pa skolas mikrofonu tika paziņots, ka šāds 
eksperiments notiek, un iesaiste bija daudz lielāka, kopumā atbil-
dēja 30 cilvēki ar vidējo atbildes laiku arī 9 sekundes. 

Šāds eksperiments dod iespēju uzzināt daudz jaunas 
informācijas un pārbaudīt skolas vērtību ievērošanu.

Kopumā varam secināt, ka eksperiments ir izdevies un 
skolēnu apziņošana skolas mikrofonā dod lielu rezultātu, jo 
skolēni ir vairāk informēti.

Ritvars Platpīrs, 8.c

Turpinājums 7. lpp ->
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SKOLĒNU PADOME DALĀS AR PIEREDZI
Reti kurš zina,bet viens no skolēnu pašpārvaldes galvenajiem 

uzdevumiem ir pieredzes apmaiņa gan pašu skolā, gan citur. Šo 
uzdevumu mēs uztveram nopietni un ar pilnu atbildību. Kā es jau 
minēju iepriekšēja rakstā, kopumā bija ieplānoti divi pasākumi, 
kas bija paredzēti tieši pieredzes apmaiņas veicināšanai.

Pirmais pasākums norisinājās 28. aprīlī, kad mūsu skolā cie-

IZSTĀDE LAUKU IELAS KORPUSĀ

Noteikti būsiet pamanījuši mūsu jauno 
direktores vietnieci Jūliju. Devos pie viņas, 
lai uzdotu jautājumus, lai labāk iepazītu un 
uzzinātu vairāk par viņas veicamajiem dar-
biem.
Kāds ir Jūsu darbs un kādi ir galvenie pie-
nākumi?
Esmu direktores vietnieks izglītības jomā. 

Es pārraugu visu, kas ir saistīts ar mācībām, mācību procesu, tai 
skaitā vērtēšanu. Es esmu arī vēstures skolotāja un mācu vēsturi.
Kur Jūs strādājāt pirms darba sākšanas mūsu skolā?
Es 16 gadus nostrādāju Rīgas Juglas vidusskolā par vēstures un 
krievu valodas skolotāju.
Kādēļ izvēlējāties strādāt tieši mūsu skolā?
Apskatot šo darba sludinājumu, pirmais, kas man piesaistīja, bija 
vide, pati skola, skolas vērtības – man likās, ka tās saskan arī ar 
manām vērtībām. 
Kas Jums vislabāk patīk šajā amatā?
Komunikācija ar bērniem un jauniešiem.
Vai Jūs saskaraties ar kādām grūtībām?
Jā, protams, saskaros ar grūtībām, jo direktora vietnieka izglītības 
jomā amats ir kaut kas jauns manā dzīvē. Šajā jomā pieredzes līdz 
šim man nebija. Ikdienas darbos ir sīkas nianses, kuras nepārzinu 
tik labi, man ir jāmeklē informācija vai palīdzība, bet būs labi!
Kas Jums mūsu skolā patīk vislabāk?
Tie ir bērni! Man ir radies iespaids, ka šajā skolā ir atbildīgi skolē-
ni, ļoti pretīmnākoši, ar piederības sajūtu savai skolai. Man bija 
ļoti liels pārsteigums, ka jūsu skolas pašpārvalde iesaistās visos 
pasākumos, palīdz, atbalsta arī skolas administrāciju un skolotā-
jus. Bērni ir jūsu skolas galvenā vērtība.
Ko Jūs vēlētos uzlabot mūsu skolā?
Iespējams, tās ir ne tik ļoti lielas lietas, bet, piemēram, kārtības 
noteikumu ievērošana. Vēlētos, lai skolēni nekavē pirmās stun-
das, lai skolēni apmeklē sporta stundas vairāk nekā šobrīd, bet tas 
viss radīsies darba procesā.
Kas nepieciešams, lai varētu šajā amatā strādāt?
Protams,  jābūt  augstākajai  pedagoģiskajai  izglītībai.  Svarīgā-
kais - ir prasmes, sistemātiska domāšana, precizitāte un pedan-
tisms.
Kas Jūs motivē strādāt?
Mani motivē strādāt tas, ka skolotāja darbs ir mans dzīves aicinā-
jums. Jau beidzot devīto klasi, es zināju, ka būšu skolotāja.
Ko Jūs vēlaties saskatīt skolotājos?
Es ieteiktu bruņoties ar pacietību. Ir ļoti svarīgs nosacījums - lai 
kļūtu par labu skolotāju, ir jāmīl bērni. Ja skolotājs īsti neizprot un 
līdz galam neizjūt bērnus, tad viņš īsti nebūs savā vietā. 
Kādi ir Jūsu hobiji?
Es ļoti daudz lasu, patīk ceļot, ļoti patīk dzīvnieki. Man ir divi su-
ņi, ar kuriem es pavadu daudz laika. Es kādreiz arī biju ciemiņš 
dzīvnieku patversmēs. 

Nostrādājot šeit divus ar pusi mēnešus, jaunā direktores viet-
niece jūtas ļoti labi, arī jūtas pieņemta. Viņa cer, ka arī turpmāk ar 
skolēniem varēs sadarboties un iepazīt viens otru labāk.

Vēlu izturību, un lai izdodas ieplānotais!
Kristena Kalniņa, 11. b

arī citu informāciju par šī valstīm. 
Ritvars Platpīrs, 8.c

SKOLAS JAUNĀ DIREKTORES VIETNIECE 
JŪLIJA JANSONE



Turpinājums no 6. lpp ->

ES PIEVIENOŠANĀS STAMBULAS 
KONVENCIJAI

Skolas avīze “Logs” Skolas avīzei „Logs”, Salaspils, Lauku iela 1, LV-2169
Iznāk kopš 2006.gada novembra Atbildīgā par izdevumu: sk. B. Mežgale -Turlaja,  rakstu korektore sk. A. Voras

Datorsalikums, makets un iespiests tipogrāfijā “Promostart”, Bauskas iela 58a, Rīga.

mojās viesi no Jelgavas 5. vidusskolas. Viņi bija atbraukuši pie 
mums uz pēdējo šī gada Salaspils 1. vidusskolas Skolēnu pašpār-
valdes rīkoto pasākumu – pavasara ballīti. Ir vērts atzīmēt, ka tas 
bija atbildes uzaicinājums pēc tā, kā mūsu pārstāvji viesojās pie 
viņiem 31. martā, kad mēs izbaudījām viņu izcilās viesmīlības 
sniegtās priekšrocības. Rezultātā mūsu viesiem viss ļoti patika, 
viņiem palika labs iespaids par mūsu skolu, un gan viņi, gan mēs 
ceram uz turpmāku sadarbību nākamajā gadā! Šī veiksmīgā pie-
redzes apmaiņa mums ir iedvesma turpināt šāda veida pasā-
kumus.

Otrais plānotais pasākums bija sacensības volejbolā. Šeit mū-
su skolu pārstāvētu volejbola turnīra uzvarētāji skolēnu grupā - 
11. klase. Šie jaunie sportisti bija pilni enerģijas un gatavi pieņemt 
izaicinājumu, ko rada konkurences spēles (par šo notikumu deta-
lizētāk lasiet iepriekšēja numurā). Tomēr loģistikas dēļ Jelgavas 
komandai nesanāca atbraukt pie mums, un pasākums tika atcelts.

Mēs turpināsim plānot un rīkot līdzīgus pasākumus nākotnē, 
pārvarot jebkādas loģistikas vai citas grūtības, kas varētu rasties.

                                                      Daniils Zemīts, 12.b

Ar zilu iekrāsotās valstis ir ratificējušās, ar sarkanu 
parakstījušās valstis

Doma par pievienošanos tika izteikta jau 2016.gadā, taču 
Stambulas konvencijas ratificēšana tika atlikta, jo dažas dalīb-
valstis, tai skaitā Latvija, atteicās to darīt. Tomēr tika atzīts, ka ES 
var veikt konvencijas ratificēšanu arī bez šo valstu piekrišanas.

17.maijā, tika apstiprināta Eiropas Savienības pievienošanās 
Stambulas konvencijai par aizsardzību un vardarbības apka-
rošanu pret sievietēm. Neieskaitot 6 valstis, kuras bija pret- Bul-
gārija, Čehija, Ungārija, Latvija, Lietuva un Slovākija.

EP deputāti jau vairākkārt norādījuši, ka ES pievienošanās 
Stambulas konvencijai neatbrīvo dalībvalstis no pienākuma pa-
šām ratificēt šo konvenciju.

Karlīna Koršuna, 9.c

IEPAZĪSTIES - MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJA!

Mūsu skolā māca skolo-
tāja Jekaterina.Viņa ir lielis-
ka matemātikas, datorikas 
skolotāja, kurai patīk savs 
darbs un kura vēlas palīdzēt 
ikvienam pilnveidoties. Tā-
pēc mēs viņu intervējām par 
lietām, kas varbūt arī jums 
liksies interesantas.
Kāpēc jūs kļuvāt par skolo-
tāju, kas jūs iedvesmoja?

Sākumā es gribēju pētīt okeānus, okeānu faunu. Man ļoti patīk vi-
sādas koraļļu zivtiņas, visas skaistās lietiņas, kas tur dzīvo, bet es 
sapratu diezgan ātri, ka netikšu līdz tādām vietām, jo 90.gadu vi-
dū bija ļoti smaga dzīve. Es sapratu, ka jāizvēlas tāda profesija, 
kas varētu man palīdzēt iztikt, izdzīvot. No sākuma es varbūt sevi 
piespiedu, bet pēc kāda laika sapratu, ka šī ir mana profesija.
Kāpēc kļuvāt tieši par matemātikas skolotāju?
Es ļoti mīlēju savu matemātikas skolotāju. Tāpēc es, skatoties uz 
viņu, uz cilvēku un personību, sapratu, kas man patīk.
Kuras klases Jūs mācāt?
Šai skolā es mācu 9.a un 11. a klasei. Otrā skolā mācu visiem sep-
tītajiem, tur man ir piektā, sestā un vēl viena devītā klase.
Jūsu skolēni piedalās kādos konkursos?
Kādreiz piedalās olimpiādēs, bet pamatā mans rūpju centrs ir bēr-
ni, kuriem ir  visādas problēmas. Es vairāk strādāju ar skolēniem, 
kuriem vajadzīgs atbalsts, vajadzīgas papildu konsultācijas. Es 
neesmu orientēta uz konkursiem. Uzskatu, ka svarīgāk palīdzēt 
tādiem bērniem, kuriem matemātika sagādā grūtības. Un tad man 
ir milzīgs gandarījums, ja viņam sanāk, ja viņam uzlabojas vēr-
tējumi.
Kādu tēmu visgrūtāk iemācīt?
Pēdējos gados visgrūtāk iet trigonometrija, bet ļoti grūti iet arī 
funkcijas, jo cilvēki zaudē spēju domāt analītiski. Tā pazūd, es 
nezinu kāpēc, bet pazūd. Par sintēzi es vispār nerunāšu. Vairāk 
cenšas nošpikot, norakstīt, noskatīties un nedomā. Matemātika 
padodas slikti tāpēc, ka cilvēks uzskata, ka matemātikai nav 
praktiskā pielietojuma, ka viņam tā vispār nav vajadzīga. Es 
uzskatu, ka matemātika ir kā sports. Mēs taču sportojam, jo 
gribam labi iz-skatīties. Matemātika ļauj mūsu smadzenēm būt 
formā. Ja cilvēki to saprastu, es domāju, ka tad vispārējā situācija 
uzlabotos. 

Karlīna Koršuna, 9.c

SKOLOTĀJAS JEKATERINAS PĀRDOMAS

LAI MUMS VISIEM JAUKA VASARA!

Mācību gads atkal beidzies! Vēlos teikt īpašu paldies div-
padsmito un devīto klašu skolēniem, kuri palīdzēja tapt skolas 
avīzei „Logs”. Paldies par jūsu attieksmi un atbildību, par laiku, 
kuru veltījāt savai izaugsmei! Līdz lasītājam nonāca Kristiānas 
Eglītes (12. b), Daniila Zemīša (12. b), Karlīnas Koršunas (9.c), 
Adeles Tifanijas Romano (9.c) un Uvja Gūtmaņa (9. c) raksti! 
Mīļš paldies arī Ulrikai Feldmanei (8.d), Elizabetei Krasnā (8.d), 
Grētai Girgensonei (8.b), Ritvaram Platpīram (8.c), Kristenai 
Kalniņai (11.b).                                               Skolotāja Brigita
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