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Sveicināts pavasarī, lasītāj!

Pirmās sniegpulkstenītes tika manītas jau novembrī, 
tomēr tieši martā rodas šī sajūta, ka pavasaris ir klāt!
Pirmās liecības par pavasari bija manāmas 8. marta 

ziedos- rozēs, tulpēs, narcisēs un vēl, un vēl, un vēl. 
Sāk smaržot pēc prieka, mīlestības un cerības uz 

drīzāku vasaru. Putni sāk čivināt, un pārņem vēlme 

pavadīt laiku ārā arvien vairāk un vairāk. Skolas solos 

vairs nevaram nosēdēt, un saules stari caur logu 

bērnišķīgi priecē mūs. 

Bet pavasaris ir atpazīstams arī ar tā drūmo pusi- 
pavasara depresiju, ar kuru mēdz “aplipināties” 

meitenes bez apsveikumiem 8. martā, vai jebkurš 

tīnis bez sirdsāķīša. Tik žēl, ka tik skaistu gada periodu 

var nograuzt vienkāršs “gruzis” par sirdsāķīti, kurš tevi 
jau otro nedēļu nepamana.. 

Baudiet pavasari! Vasarā ziedi koši zaļajā zālē 

neizskatās tāpat kā sniegpulkstenītes brūnganajā 

zālē, un neviens gadalaiks neliksies dzīvīgāks par šo- 

putni atgriežas, ziedi zied, zāle zaļo, kļūst siltāks, bet 
ne pavisam karsts! Kāpēc jūs nemīlat pavasari? 

Laimi var atrast arī ārpus cilvēka robežām- nemeklē 

īsto, raudot un nesaprotot, kāpēc viņš nerunā ar tevi, 
esi īstais, baudot vai padarot baudāmu tavu dzīvi! 
Skolas gadi ir visskaistākie, neļaujiet pavasara 

dubļainajai pusei jūs pārņemt, baudiet un smaidiet 
par visu, kas ir skaists, un tieši tas padarīs jūsu 

pavasari skaistāku!

Helēna Jēģere, 10.B



Meklējam ziedus

Pavasaris ir atpazīstams ar ziedu pārpilnību. Ne velti mēdz teikt, 
ka pavasarī smaržo pēc laimes. Laiks atcerēties ziedu 

nosaukumus!

frēzija
antūrija
narcise
kalla

ģipsene
lizante
orhideja

 

alstromērija
krizantēma

acālija
īriss

strelīcija
lefkoja
hiacinte

Santa Kristiāna Zeltiņa, 10.B
Un cik jaunus ziedu nosaukumus tu uzzināji?



Pozitīvi meldiņi pavasarim

Mūzika allaž ir bijusi svarīga noskaņojuma veidošanā. 

Lai aizmirstu drūmo pēc-sniega-periodu, iesakām noklausīties šīs 

dziesmas!

NIALL HORAN- SLOW HANDS

Panic! At The Disco- High Hopes

Dominika Fedotova, 10.A

James Arthur, Anne Marie - Rewrite The Stars

Carnival youth- never have enough

Coldplay- Viva la Vida
Magic!- Rude

The Sound Poets- Ezers, Salas, Putni
T , 5 - 

W Do Y 

Natasha Bedingfield - Pocketful of Sunshine
Echosmith- 

Cool Kids 

Calum Scott, Leona Lewis 

- You Are The Reason

Prāta Vētra - Paralēles
Post Malone, Swae Lee - 

Sunflower



Marts ar Gundegu Repši

Neesmu nekāds lielais grāmatu fans un lasītājs, bet Gundega Repše kā 

rakstniece man sirdī iekritusi pavisam nesen - un ne velti. Lasot viņas grāmatas 

ir diezgan grūti pateikt, kas ir tā lieta, kas piesaista un padara lasīšanu par 
aizraujošu un interesantu, bet man liekas, ka tas jau ir galvenais rakstnieka 

uzdevums - aizraut. 
Viennozīmīgi viena no lietām, kurai esmu pieķēries, ir stils un valoda, kādā 

Gundega Repše raksta un runā caur grāmatu. 

Protams, par gaumi nestrīdās, katram savs, bet man tā noteikti ir Gundega 

Repše. Padalīšos ar dažiem citātiem, kas mani uzrunāja gan to izteiksmes, gan 

jēgas dēļ.
 

1. “Kritiens pārvērtās spējā lidojumā augšup.” 

2. “Ļaudis vairāk ir līdzīgi savam laikam, nekā vecākiem.”

3. “Vai Tu esi pieļāvis domu, ka pasaule nav bijusi iekārtota tikai tāpēc, ka esi 
Tu? “

4. “Ļaunuma serde ir skaudība.”

5. “No pārspīlēta labuma ir radusies skaudība, un skaudība ir pirmā ļaunuma 

sakne.”

6. “Atceries, ka labākās attiecības ir tās, kurās mīlestība vienam pret otru 

pārsniedz vajadzību vienam pēc otra. “

7.”Depresija ir zīme, ka es neprotu zaudēt.”
8. “Katram vēsture ir iespļāvusi sejā, bet nav ko tāpēc sacensties, kam trāpīts 

nesmukākā vietā.”

9. “Ir derdzīgi par dzīviem ķermeņiem domāt kā par tempļiem.“

10. ‘’Domāšana atrodas zem zemes - ja tā uznāks virspusē, ilgi nenodzīvosim.’’

11. ‘’Sākumā viņā radās vēlme, kas bija saprāta sēkla.’’

Vladislavs Poddubnijs, 11.A



Iepazīstam visiem pazīstamo 

skolotāju Elitu Kalnbērzu no 

jauna

Kā un kāpēc nolēmāt sākt strādāt Olaines 1 vidusskolā?

Olaines 1.vidusskolā darbu uzsāku 2.02.2002.-īpašā datumā, jo ar ģimeni 
pārcēlos uz dzīvi Rīgā. Pēc darba intervijas konkursa kārtībā tiku pieņemta par 
direktora vietnieci, direktors J.Volāns ir mans bijušais skolotājs, 1979.gadā te 

pabeidzu 9.klasi. Pirms tam 10 gadus strādāju divās citās skolās, no kuriem 

divus gadus kā skolas direktore, un paralēli tam 5 gadus Mūzikas un mākslas 

skolā- par Sagatavošanas klases un priekšmeta "Darbs materiālā" skolotāju. 

Pēc profesijas esmu mājturības, sociālo zinību, komerczinību skolotāja.

Kas Jūs pedagoga darbā pārsteidzis?

Kopīgs- skolēnu dažādība, izaicinājumi-man visur vienmēr ir paticis skolēnus 

iesaistīt dažādās aktivitātēs.  

Atšķirīgs-atbalsts no pašvaldības puses. Gan idejiski, gan finansiāli. Prieks 

strādāt Olainē!

Kas visām skolām kopīgs un kas- atšķirīgs?

Četras manas vienīgās audzināmās klases (5.-9.kl.) skolnieces izvēlējušās 

pedagoga profesiju.  Jo vairāk dari, jo vairāk vari izdarīt. Visās trijās skolās man ir 
bijuši ļoti jauki kolēģi.

Nosauciet īpašību/as, kas piemīt mūsdienu jaunietim, kura palīdzētu veidot 

labu, veiksmīgu dzīvi un kura īpašība/as traucētu to izdarīt?

Mērķtiecība, pozitīvisms. Traucē-slinkums, saskarsmes problēmas, īstermiņa 

atmiņa, bailes kļūdīties. To visu iemāca dzīve un pieredze!



Par ko Jūs gribējāt kļūt, kad bijāt maza?

Ko Jums patīk darīt brīvos brīžos?

Kas Jums labi padodas, bet nevienam to nesakāt?

Par šuvēju. Un pēc RVRT pabeigšanas deviņus gadus 

modelēju un šuvu kāzu kleitas utt. 

Izdomāt 100 un vienu nodarbi, lai mani četri mazbērni “nesēdētu” mobilajos 

telefonos. Jau 12 gadus rakstu dienasgrāmatu piecgades grāmatās. Cenšos 

gandrīz katram darbam izplānot racionālāko un ekonomiskāko risinājumu.

Braukt ar auto, slēpēm, SUP dēli, rušināties puķu dobēs un siltumnīcā, 

atpūsties pašizaugsmes pasākumos, sarunāties ar mūsu mājas karali-
britu kaķi, lasīt mežā ogas, organizēt ģimenes svētkus, baudīt teātra 

izrādes.

Vai Jums patīk ceļot? Kāds ir Jūsu mīļākais galamērķis un kāpēc?

Jā, mājās nevaru nosēdēt, visbiežāk kāds mani varētu satikt Igaunijā (Pērnavas 

SPA) vai Anglijā (Londonā mācās un strādā par arhitekti mūsu jaunākā meita), 

Ainažu jūrmalā vai kādā no festivāliem-Lampa, Positivus u.c. Gribētu aizbraukt 
uz Austrāliju pie koala lācīšiem.

Kā es ar tēti Jaunolainē gāju uz mežu gleznot ar eļļas krāsām, viņš man 

iemācīja zīmēt un ieraudzīt skaistumu arī mazā lauku ziediņā. Ar mammu un 

tēti bērnībā braucām uz Karēliju-tie burvīgie kalni! Man bija ļoti mīļa Omīte, 

kuras dārzā Cēsīs auga visgaršīgākie āboli un lielās ērkšķogas. Mana 

vecāmamma runāja latgaliski-mani fascinē šī valoda vēl tagad, jo pati esmu 

dzimusi Latgalē.

Kāda ir Jūsu mīļākā bērnības atmiņa?



Kāds ir labas dzīves noslēpums?

Laba veselība, godīgums, atbildība, uzņēmība, atbalsts no ģimenes, māksla 

plānot laiku un finanses, nebaidīties darīt trakas lietas un domāt tālāk par savu 

degungalu-izdosies!

Kāds ir interesantākais ZPD, kāds jebkad mūsu skolā ticis izveidots?

Ļoti patīk tie ZPD, kur jūti, ka pats skolēns tajā ir iekšā līdz dziļumam-katru 

gadu tādi darbi IR!

Vai ir kāds jautājums, ko Jūs gribētu, lai Jums izdodam? Kāds?

Ko es gribētu iemācīties, izdarīt-apgūt angļu valodu, vispirms plānot atpūtu un 

tikai pēc tam-darāmos darbus, vairāk laika veltīt sev, skolā iemācīt skolēniem 

sveicināt skolotājus, uzsākt savu mazo biznesu.

Ko Jūs novēlētu visiem mūsu skolas skolēniem?

Optimismu savu mērķu neatlaidīgā sasniegšanā. Esiet katrs pats savas dzīves 

arhitekts! Es ticu-Jums noteikti izdosies labāk nekā man!

Ieva Velberga, 12.B



Kāda tad ir dzīves jēga?

Nav noslēpums, ka par gada prātīgāko puisi tika 

atzīts Klāvs Balodis no desmitās klases. Kā gan 

savādāk mēs varētu nosaukt viņu, ja reiz tieši ar viņu 

var beidzot parunāt par dzīvi?
Lūk, arī mūsu saruna par dzīves jēgu!

Tu esi atzīts kā puisis, ar kuru var parunāt par dzīves jēgu abās vecuma 

grupās- vai tu biji gaidījis šādus rezultātus? Kādas sajūtas tevi pārņēma, kad 

uzzināji par tiem? Klāj vaļā!

Nu patiesībā par to, ka būšu topā, man radās aizdomas, jo, kad biju pie 12 klases 

meitenēm ar lapiņām, lai apvaicātos par topu, es pa ausu galam dzirdēju manu 

vārdu, tāpēc likās, ka es tur būšu.. Kad uzzināju, ka esmu topā man bija tāds - 

yee, bet, kad uzzināju, ka mani 1. vietā ierindoja abas vecuma grupas, man bija 

tāds - wow!

Ja varētu izveidot jaunu kategoriju puišu topā, kurai tu atbilstu vislabāk, 

kāda tā būtu?

Puisis, kurš visātrāk var sākt krist uz nerviem...Es tur viennozīmīgi būtu 

top pieciniekā.

Kāda tad īsti ir dzīves jēga?

Es par šo tēmu esmu runājis daudz un dikti, bet līdz gala atbildei vēl neesmu 

ticis, bet jūtu, ka es to drīz sasniegšu.

Par to, kāda ir tā dzīves jēga, sāku domāt tad, kad uzzināju par grāmatu 

"Nekas", jo tā grāmata ir pietiekami labi uzrakstīta, lai katram cilvēka galvā 

rastos jautājums: kāda ir dzīves jēga? Es, protams, arī biju tas, kurš par to 

aizdomājās un daru to vēl aizvien... līdz pilnīgai atbildei, manuprāt, ir diezgan 

grūti tikt.

Kurā brīdī tu sāki domāt par to, kāda ir šī jēga? Cik daudz laika tev vajadzēja, 

lai atbilde būtu kaut cik pilnīgā stadijā?

Par visādām sazvērestības teorijām un tēmām, kuras "uzspridzina" tavu galvu. 

Zinu, ka dīvainas tēmas, bet nu, ko padarīt.

Par ko tev patīk runāt, kad nav jārunā par dzīves jēgu?



Atklāj savu noslēpumu- kā jau desmitajā klasē tu esi paspējis iegūt tik lielu 

atpazīstamību vidusskolas meiteņu vidū?

Nu, tā ir paša cilvēka izvēle, ja viņš grib dzīvot 
dzīvi bez nekādas jēgas - lai tad to dara, bet, 
manuprāt, dzīves jēgai ir jābūt visiem, jo tad 

dzīve ir interesantāka, bet ir jāstrādā, lai to jēgu 

sasniegtu.

Par dzīves jēgu bieži mēdz strīdēties- vai tas ir tā vērts?

Ja godīgi, nekāda dižā noslēpuma nav, vienkārši dzīvoju savu dzīvi un, kad ir 
iespēja, tad ar kādu parunāju par kaut ko, jo pēc rakstura esmu ļoti runātīgs 

cilvēks, man ļoti patīk runāt.

Oi...pats ar sevi esmu strīdējies par šo jautājumu daudz un dikti, bet beigās 

tomēr esmu nonācis pie secinājuma, ka tas ir tā vērts, jo, manuprāt, mēs arī 
tam esam radīti, lai dzīvotu un veidotu savu dzīvi pēc iespējas labāku pēc 

saviem ieskatiem.

Vai cilvēkam vajag dzīves jēgu? Viņš nevar 

dzīvot bez tādas?

Klāvs ir veiksmīgi izvairījies no tiešas 

atbildes par dzīves jēgu, bet varbūt tas 

ir iemesls pieiet pie viņa klāt un 

parunāt? Palūkojies apkārt, varbūt par 
to var parunāt ar puisi otrpus gaiteņa? 

Noskaidro! Šī ir tēma, par kuru vienmēr 
būs ko teikt.

Helēna Jēģere, 10.B



Stila mācību stunda ar Vladislavu

Kad šķirstīju avīzi un nonācu līdz puišu 

topam, un ieraudzīju tur savu vārdu 

pirmajā vietā pie stilīgākā puiša 

(vidusskolā) nominācijas - biju ļoti 
patīkami pārsteigts, un mani pārņēma 

tāda gandarījuma sajūta par to, ka 

cilvēki mani ievēro un viņiem patīk tas, 

kā parādu sevi ar apģērba palīdzību.

Kad saņēmu uzdevumu - izveidot “stila 

padomus” avīzes lasītājiem, pāris 

dienas domāju par to, ko tad tur varētu 

rakstīt un ieteikt.

Un te nu man uznāca iedvesma!

Savas drēbes, aksesuārus un apavus es izvēlos tikai pēc viena principa - patīk 

vai nepatīk, ja es redzu kādu lietu, kas man liekas interesanta un mani uzrunā 

- es ņemšu, bet ir arī reizes, kad paskatos uz lietām, kas man liekas ne sevišķi 
“pievilcīgas”, bet ja nu es uzvelku un man patīk? Tieši tāpēc man patīk 

eksperimentēt ar savu ģērbšanās stilu un katru dienu būt atšķirīgam, un 

savienot to, kas liekas nesavienojams.

Kā arī man ļoti patīk ar krāsainu apģērbu vai detaļām uz tā, šī lieta man 

kļuvusi par vistuvāko un aktuālāko šobrīd.

Bet ,manuprāt, galvenais ir tas, lai man pašam patīk tas, kas man ir mugurā 

un es tajā jūtos komfortabli un brīvi.
Kādreiz man jautā, “kāds ir Tavs mīļākais apģērbu veikals?”, un es tā bieži vien 

domāju un saprotu, ka man nemaz tāda nav, jo es atrodu to, kas man patīk, 

pat tajos veikalos, kuros tas liekas neiespējami.

Tev, dārgais lasītāj, es novēlu būt Tev pašam, nezaudēt to savu individualitāti 
(arī apģērba izvēlē) un apģērbu lietot tam, lai ar to parādītu savu 

individualitāti un personību, un galvenais, nepazaudēties mūsdienu lielajā 

pelēkajā masā!

Vladislavs Poddubnijs, 11.A



Kas ir "Dzīvnieku brīvība"?

Ik pa brīdim, ejot pa Rīgas ielām, var pamanīt 
vairākas uzrunājošas afišas par dzīvnieku 

izmantošanu kažokādu biznesā vai lopkopībā, un 

vienmēr šīs afišas stūrītī ir organizācijas  "Dzīvnieku 

biedrība" nosaukums. Izrādās, ka arī mūsu skolas 11. 
klases skolniece Sintija Rodze ir šīs organizācijas 

dalībniece. Un tagad mums ir iespēja no viņas 

uzzināt ko vairāk par šīs organizācijas mērķiem un 

ideoloģiju.

Biedrība „Dzīvnieku brīvība” ir dzīvnieku aizsardzības organizācija 

Latvijā, kas darbojas jau kopš 2012. gada. Šīs organizācijas aizsācēji ir 
Aivars Andersons un Katrīna Krīgere, kas atzīta kā viena no 

spēcīgākajām sievietēm-aktīvistēm visā pasaulē. „Dzīvnieku brīvības” 

misija ir izbeigt dzīvnieku ciešanas industriālajā lopkopībā, 

kažokzvēru audzēšanā un izklaides industrijā. Organizācija uzskata, 

ka arī dzīvnieki ir tiesīgi uz dzīvi, kas sevī neiekļauj ciešanas, un ir 
pelnījuši, ka pret tiem izturas ar cieņu.

„Dzīvnieku brīvība” ir tā vieta, kurā satiekas motivēti cilvēki, kurus 

vieno kopīgas intereses, un kopā tiek risināti dzīvnieku aizsardzības 

jautājumi, lai sabiedrība pēc iespējas efektīvāk tiku izglītota un 

rosināta uz ilgtspējīgākām izvēlēm savā ikdienas dzīvē.

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku efektivitāti, dzīvnieku 

aizsardzības problēmas tiek risinātas daudz interesantos veidos, 

piemēram, piesaistot tām uzmanību ar dažādām kampaņām, viena 

no tām būtu kampaņa „Olu cena”. Bieži organizācijas pārstāvji tiek 

aicināti uz diskusijām. Nevar nepieminēt Vegānfestivālu, kura 

apmeklētāju skaits 2018. gadā sasniedza 7000. Dzīvnieku aizstāvji 
savus uzskatus pauda arī Staro Rīga ar skaistu un izglītojošu gaismu 

šovu, kā arī šī gada janvārī cilvēki tika aicināti piedalīties videi 
draudzīgas ēšanas izaicinājumā „Neapēd zemeslodi!”, kas ļāva 

cilvēkiem uzdrošināties spert pirmo soli augu valsts uztura virzienā.



Kā radās "Muša Medū"?

Bieži mums jautā- kādēļ tieši "Muša Medū"? 

Tomēr šis nosaukums nav radies nemaz tik sen. 

Vien šī mācību gada sākumā mēs svinējām tā 10 

gadu jubileju. 

Tagad nu ir iespēja parunāt ar meiteni, kura 

izdomāja šo nosaukumu, Viktoriju Ozolu.

Kā Tev ienāca prātā skolas avīzi nosaukt par “Mušu Medū”?

Šis nosaukums tapa vienā no redakcijas sapulcēm kopā ar skolotāju Līgu Ābeli. 
Nosaukuma došanu nevarētu saukt par īpaši spraigu – ik pa laikam kāds izteica 

kādu variantu, lielas atsaucības nebija. Es ierosināju, ka jāsauc “Muša Medū”, jo 

skolas avīzes redakcija būs kā mazas mušiņas, kas visur vēlas ielīst, visu 

noskaidrot un par to uzrakstīt. “Medū”, tāpēc ka jauni, saldi, lipīgi un saistoši 
lasītājiem. Pie šī nosaukuma arī palikām. Man liels pārsteigums ir tas, ka šis 

nosaukums tiek izmantots vēl aizvien.

Intersantums vienmēr ir atkarīgs no pašiem skolēniem. Būs mani vienaudži, 
kas pašu nesabiedriskuma dēļ teiks, ka skolas dzīve bija garlaicīga, un tai pat 

laikā būs arī tādi, kas atcerēsies šo laiku kā ļoti aizraujošu. 

Kā liels notikums vienmēr tika gaidītas skolas diskotēkas, kurās ne tikai varēja 

izdejoties kopā ar draugiem, bet arī cerēt, ka slepenā simpātija uzaicinās uz 

deju. Ziemassvētku balles atceros kā kaut ko ļoti īpašu. Dežūras pie zvana, kad 

varēja oficiāli “nobastot” kādu nemīlamu mācību priekšmetu, un dežūras 

gaiteņos, kad kā pāvi staigājām, apsaucot skolēnus, kas pārāk ātri skrien vai sēž 

uz palodzēm. Visīstākā un interesantākā dzīve bija starpbrīžos, kad varēja 

pļāpāt, satikties ar draugiem no paralēlklasēm un ziemā sildīties, sēžot uz 

trubām pie ēdnīcas. Protams, dažkārt starpbrīži pagāja, iekaļot un atkārtojot 
vielu kādam kontroldarbam vai pārbaudes darbam. Kā visinteresantāko 

atceros tieši vidusskolas laiku, kad mūsu klases tika izveidotas no jauna – 10.a 

un 10.b, kas bija tapušas no bijušajiem devītajiem un vēl dažiem jauniem 

skolēniem.

Cik interesanta bija skolas dzīve, tad, kad biji skolniece?



Kā jums, redakcijai, radās idejas rakstu tematiem?

Avīzei izveidojām tādu kā pamatskeletu ar parastajiem tematiem un katrā 

reizē bija arī kaut kas īpašāks, konkrētā mēneša tematikai atbilstošs. Vienmēr 
bija redakcijas sleja, kāda intervija, grāmatu tārpiņa ieteiktās literatūras 

apskats, psihologa sleja vai atbilde uz kādu skolēna jautājumu, sporta jaunumi, 
modes apskats, atzīšanās, joku un baumu stūrītis, raksti par mūziku. Īpašie 

raksti bija, piemēram, Valentīndienas sakarā, intervija ar 12. klasi pēc 

žetonvakara, raksts par skolas DJ un citi. 
Katru nedēļu rīkojām avīzes sapulces, kurās apspriedām nākamā numura 

iespējamās tēmas. Tā arī izkristalizējās aktuālākie jautājumi.

Vai pēc avīzē nodrukātajiem materiāliem kādreiz skolā bijis skandāls?

Kuri temati vai raksti skolā guva lielāku atsaucību, kurus vairāk lasīja?

Es neatceros, ka kādreiz būtu bijis skandāls sakarā ar nodrukātajiem 

materiāliem.

Cilvēkiem visvairāk patīk viņi paši, tāpēc lielāku atsaucību guva raksti ar daudz 

bildēm – iesvētības, bildes no starpbrīžiem, noķertie kadri, kur kāds puisis ir 
apskāvies ar meiteni un tamlīdzīgi. Kā arī intervijas ar populārajiem skolēniem 

vai visu mīlētajiem skolotājiem. Katrā ziņā – jo vairāk seju, jo vairāk avīzi pērk 

un lasa. Skolēniem patīk redzēt sevi, savu sirdsāķīti vai vienkārši klasesbiedrus 

un arī kopīgi pakomentēt, kā nu kurš ir saģērbies vai cik smieklīgi izskatās 

bildē.

Vai darbošanās avīzē Tev palīdzējusi profesijas izvēlē, darbā vai mācībās?

Drīzāk nē. Profesiju izvēlējos nesaistītu ar rakstīšanu. Man nepatika “pasūtījuma 

raksti”. Šobrīd es mēdzu uzrakstīt kādu rakstu savā blogā (espats.lv) par bērnu 

audzināšanu un par kopīgi ar bērniem veicamajām aktivitātēm, bet tas ir 
pavisam savādāk – es to daru, kad gribu, kā gribu un neviens mani nekādā veidā 

neierobežo. Skolas avīzei tomēr bija konkrēti termiņi, raksta apjomi un bija arī 
jādomā, ko rakstīt  - nevarēju atļauties kādreiz uzrakstīt, ka kāds skolotājs ir 

apnicis vai cik absurdi kādreiz šķiet mājasdarbi, vai negodīgi ieliktas atzīmes. Ja 

man būtu šobrīd jāraksta, tad atļautos būt tiešāka un atklātāka. 

Tā kā biju avīzes galvenā redaktore, tad noderīgas iemaņas man no šī laika ir 
palikušas tieši saistībā ar procesu vadīšanu un darbu deleģēšanu.



Kā Tu domā, vai skolas avīzei vēl joprojām jābūt papīra formātā, tagad, kad 

pasaulē ir tik daudz tehnoloģiju un virtualitātes?

Nē, skolas avīzei jābūt digitālā formātā. Pirmkārt, ir jādomā par planētas 

nenormālo piesārņojumu. Drukājot avīzi, mēs patērājam papīru, krāsu un 

radām jaunus atkritumus. Otrkārt, avīze sasniegtu daudz vairāk lasītājus, ja tā 

būtu digitālā formātā.

Kādas ir Tavas spilgtākās atmiņas no skolas dzīves?

Jau pieminētās Ziemassvētku balles un skolas diskotēkas, starpbrīžu dzīve. 

Aerobikas dienas, Lielās Balvas sacensības (skolas sporta zālē milzīgas 

piepūšamās atrakcijas ar stafetēm, sumo cīņām un kalnu kāpšanas sienām), 

dažādi koncerti un pašdarbības kolektīvu balles. Protams, arī mācību stundas. 

Īpaši atmiņā ir bioloģijas mācību stundas skolotājas Leldes Balodes humora 

izjūtas dēļ, ķīmijas un fizikas stundas ar laboratorijas darbiem. Vidusskolas 

mācības man ļoti asociējas ar skolotājas Rudītes Babras kabinetu, kurā mums 

notika skaitliski visvairāk stundu – latviešu valoda, literatūra, kultūras mācība.

Kāds izveidojies Tavs karjeras ceļš pēc skolas 

beigšanas?

Uzreiz pēc skolas iestājos LLU, kur pabeidzu Ainavu arhitektus un plānotājus. 

Pēc bērnu dzimšanas vairāk aizrāvos ar pedagoģiju un kļuvu par Montesori 
pedagogu. Iestājos arī LU, kur studēju speciālo pedagoģiju un logopēdiju. Vadu 

kursus, nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem, rakstu rakstus, veidoju 

jaunus didaktiskos materiālus.

Novēli kaut ko mūsu avīzei un lasītājiem šogad!!

Avīzei novēlu ilgus pastāvēšanas gadus, saistošus rakstus un atsaucīgus 

lasītājus, kas iesaistās, komentē un dara avīzi dzīvu!

Lasītājiem – lai skaista, aizraujoša un notikumiem bagāta skolas dzīve!

intervēja skolotāja Ina Velberga
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8.martā Jaunolainē ar piedzīvojumu aktivitātēm, iedvesmas 

lekciju, dažādiem šoviem un muzikāliem priekšnesumiem un 

hiphopa mūziķa anša koncertu tika vērienīgi atklāta Latvijas 

Jauniešu galvaspilsēta 2019. Tur devās arī dažas no mūsu 

žurnālistēm- dalāmies ar pieredzēto. 

Sintija : “Zvaigžņu stunda” kopumā bija ļoti interesants pasākums, mani 
priecē, ka jaunieši spēja sagatavot pasākumu labā kvalitātē, viss bija 

pārdomāts sākot ar pašu programmu līdz ar dekorācijām, varēja redzēt, 
ka ir pacentušies un centās arī pasākuma laikā, lai viss noritētu kā vajag. 

Sākumā bija saliedēšanās uzdevumi, kuri bija diezgan interesanti, taču 

mani vairāk aizrāva komanda, kurā es biju, jo biju komandā ar vēl diviem 

puišiem no Mazsalacas un divām meitenēm no mūsu skolas, uzdevumu 

izpildes laikā parunājāmies, pasmējāmies un, protams, neizpildījām 

visus uzdevumus, pat nesteidzāmies, drīzāk izbaudījām uzdevumu 

izpildi.
BMX braucēji bija fantastiski, ekstrēmi, neskatoties uz to, kādā telpās viņi 

atradās, kā arī mazie hip-hop dejotāji talantīgi parādīja savus 

uzvedumus.

Nākamais, kas spilgti paliks atmiņā ir piecu minūšu brīvais mikrofons, 

kur puisis, kurš parādīja, ka mūsu ķermenis spēj vairāk nekā tikai staigāt, 
skriet, pacelt rokas un pieliekties, talants ir visiem, un es visu uztvēru ar 

pozitīvu noskaņu, un tā tas turpinājās visu vakaru, kam sekoja 

improvizācijas teātris, kas bija jautras noskaņas uzturēšana pirms Anša 

uztāšanās, pēc koncerta nemaz mājās negribējās, jo kopumā pozitīvās 

emocijas tika kāpinātas nepārtraukti līdz kulminācijai, emocijas bija 

pozitīvas un enerģijas bija tik daudz, ka nebija pēc tam, kur izlādēties, 

dodoties mājās, bet es teiktu paldies ideju autoriem un brīvprātīgajiem, 

jo esmu tiešām pārsteigta par visa pasākuma norisi un tās kvalitāti.



Santa: Šis pasākums, manuprāt, bija  izdevies, jo jauniešiem bija iespēja 

uzzināt daudz ko jaunu, kā arī atklāt jaunas intereses, izvērtēt spēkus, 

piedaloties “Piedzīvojumu gara” aktivitātēs, pildot neparastus uzdevumus un 

sadarabojoties ar jauniem cilvēkiem. Lielākais ieguvums man no šī pasākuma 

bija pieredze, jo es kā darba grupas dalībniece plānoju pasākuma dekorācijas 

un noformējumu kopumā. Sajūsma pārņēma mani ieraugot rezultātus- virs 

galvām lampiņu virtenes , kas veidoja patīkamu atmosfēru telpā, kā arī 
mazajā zālē bija mazā atpūtas zona, kurā bija mierīga un pat nedaudz 

romantiska atmosfēra, pateicoties lampiņām, zvaigznēm un ērtajiem 

sēžammaisiem. Pasākuma beigu daļā, uz sejām redzot smaidus un prieku, 

jutos patiesi gandarīta par padarīto. Nākamreiz noteikti kā brīvprātīgā 

ieteikšu brītiņu, kur brīvprātīgie var kārtīgi atpūsties un iztrakoties dejojot, jo, 

pat ja varēja šūpoties un dziedāt līdzi Ansim, kurš nav katra gaumē, nebija 

iespējas padejot. Bet kopumā  bija vērts ieguldīt savu spēku un prātu, jo 

iznākums bija brīnišķīgs.

Helēna: Šajā pasākumā es darbojos organizatoru grupā. Es brīvprātīgi 
palīdzēju uzstādīt lampiņas pāri zālei, pat ja bija jāložņā gar putekļainajiem 

prožektoriem. Nācās arī kāpt uz skatuves diskusijas laikā, lai gan runāšana 

simtiem cilvēku lielas auditorijas priekšā ir vienmēr mani biedējusi. Es tiešām 

izbaudīju pasākuma noformējumu, lai gan nevarēju pavadīt visu vakaru 

atpūšoties. “Chill” zonā es biju aptuveni divas minūtes, un ar to pietika, lai 
saprastu, ka ieguldītais laiks, veidojot dekorācijas, bija tā vērts. 

Pasākumu brīnišķīgu padarīja paši jaunieši, jo nevienā brīdī neradās iespaids, 

ka pasākumam nebūtu jānotiek. Es esmu tiešām priecīga, ka Olaines novadā ir 
tik daudz atsaucīgu jauniešu, jo viņi ir tie cilvēki, kas ir padarījuši ideju par 

Ikšķiles un Olaines novadu kā Latvijas jauniešu galvaspilsētu pilnībā 

iespējamu. Mani pārņem milzīgs sajūsmas vilnis, kad iedomājos par jau 

paveikto un vēl priekšā esošajiem izaicinājumiem, kas sagaida mani šogad, 

esot šīs apvienības pasākumu organizācijas grupā. Katrs paveiktais darbs 

iedvesmo mani un rada iespaidu, ka nekas man nav neiespējams.

Atskatoties uz šo pasākumu, es sapratu, ka reizēm ir vairāk jāizbauda pats 

pasākums, nevis tikai strādāšana. Protams, labs darbs, kas padarīts, tomēr tas 

ne vienmēr būs lielākais ieguvums. No malas redzēju, cik ļoti citi izbaudīja 

aktivitātes un koncertu, un mazliet noskumu, ka neieguvu “apmeklētāja 

pieredzi”.



Skola īsumā

Skolēni grib sportu, bet 
sports negrib viņus.

BEZ 12-TO 
PALĪDZĪBAS 

PUSDIENĀS PALIEK 
PĀRĀK DAUDZ 

PAPILDPORCIJU
Skolēni apjukuši:

 12-tie atpūšas, vairs 

nav sīvās konkurences par 

vietu pie izlietnēm pirms 

pusdienām

Ārā laikapstākļi mainās ātrāk 
nekā gaismas luksoforā. 
Pavasari, vai tev viss 
kārtībā?

Notiek cīņas par katru 
atlikušo ābolu

Ķīmijas kabinetā eksperimentālā kārtā ir 
uzzinājuši trikus, kā lietas var pazust- no 

sākuma tīrā grīda, tad tīrās sienas, tagad jau 
izlietne. Kas nākamais? Vai šo recepti varēs 

izmantot arī slikto atzīmju slēpšanai no 
vecākiem?

Mūsu skolā ir
 iespējams piedzīvot 
visas klimata zonas- mainīgākā ir ģeogrāfijas klase- 
stundas sākumā ienāc drebot, bet iznāc nosvīdis .



Muša atbild 

Mušas pastkastītē atkal tika iesūtīti jautājumi, 
kurus centāmies pēc tīrākās sirdsapziņas 

iztirzāt un uz tiem atbildēt. Cerams, ka 

jautātāji saņēma cerētās atbildes.

Vai ziemā Latvijas klimatā var nosauļoties?

Diez vai, bet esam atvērti eksperimentiem. Ja šoziem esi 
Latvijā nosauļojies, raksti mums!

Kādēļ mākoņi ir zili?

Hmmm... Vai tik debesis 

nav tās zilās?

Vai krāsains apģērbs glābs mani no 
depresijas?

Cerams, tomēr iesakām dzert ūdeni, gulēt, 
ēst un klausīties mūziku, lai glābtu sevi no 

depresijas. Veiksmi!

Vai lasīt grāmatas ir nozīmīgi?
Ja vēlies būt kas vairāk par vertikālu peļķi, 

mēs ieteiktu lasīt.Kāpēc meitenes mūsu skolā ir aktīvākas 

par zēniem?

Zinātnieki vēl joprojām par to strīdas. 

Laikam jau meitenēm tas

 8. marts liek sasparoties un darīt vairāk.

Kāpēc nav meiteņu topa?
Cenšamies veidot veselīgu 
konkurenci puišu starpā, 

vai mums izdodas?

Kāpēc pirms “un” nav komats?          Kā? Kurš Tev lateni māca?

Cik maksā meiteņu prieks 8. 
martā?

Tik, cik maksā kaste ar 
Ferrero Rocher!

Kur skolā izmisuma brīžos var dabūt kaut ko garšīgu?
Esam manījuši, ka daudzās klasēs pēc  (it īpaši mazāku skolēnu) stundas plauktos 
zem soliem ir palikuši daži pusēsti gardumi. Droši dodies saldumu medībās, mēs 

tevi atbalstām.

Kā klājas skolas jaunajai medmāsai?

Domājams, ka labi. Cerams, ka viņai pie 

mums patiks.

Atbildīgā skolotāja: Ina Velberga
Galvenā redaktore: Helēna Marija Jēģere, 10.B

Korektore: Ina Velberga
Datorsalikums: Helēna Marija Jēģere, 10.B


