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Cik spēdams mācies grāmatu,
Tas prātu pacilā.
   /Gothards Frīdrihs Stenders/

APRĪĻA ATZIŅA...

Skolas bibliotēkas lasītavā atkal ir pieejams dators skolēniem. Da-
tors ir liels atbalsts ikdienas mācību procesā.

Marta izskaņā noslēdzās divdesmitie Lielie lasīšanas svētki, kuros 
tika nominētas Lasi un vērtē '22 visaugstāk novērtētās grāmatas. Vērtē-
šanā piedalījās 20 100 lasītāji vecumā no 5 gadiem līdz pat sirmam vecu-
mam, tajā skaitā arī mūsu skolas bibliotēkas lasītāji.

Visaugstāk novērtētās grāmatas pa vecumposmiem:
Ų 5+ Nepaklausīgais vectēvs (2593 balsis)
Ų 1+ Sestklasnieki neraud
Ų 9+ Diena, kad ome salauza internetu (1668 balsis)
Ų 15+ Puika, kurmis, lapsa un zirgs

Arī skolas bibliotēkā lielu popularitāti ieguva Marka Uves grāmata 
Diena, kad ome salauza internetu. Šobrīd pieejamas jau nākamās daļas – 
Diena, kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus un Diena, kad opis uz 
plīts uzlika elektrisko tējkannu. Šīs un daudzas citas jaunākās grāmatas 
ir pieejamas skolas bibliotēkā.

Aprīlī norisinājās Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltīta izstā-
de Skolas darbinieku bērnu dienu mīļākās grāmatas. Izstādes senākās 
grāmatas saglabājušās no 1960-to gadu sākuma – P. Berna Zirgs bez gal-
vas, Dž. Rodari Dželsomino Melu zemē, O. Sekora Skudras nepadodas 
u.c. Pepija Garzeķe visbiežāk tika minēta kā mīļākā grāmata. Lielākā 
daļa no šīm grāmatām turpina priecēt jaunos lasītājus un nav zaudējušas 
savu aktualitāti arī šobrīd. Paldies visiem par atsaucību!

Uz tikšanos bibliotēkā!
Bibliotekāre Līga Grundmane

JAUNUMI LASĪTĀJIEM SKOLAS BIBLIOTĒKĀ

JAUNĀKĀS GRĀMATAS SKOLAS 
BIBLIOTĒKĀ

Vairāk 
iepazīsti 
šos 
aizvēsturiskos
dzīvniekus!

Visapkārt mums ir 
milzum daudz lietu, 
bet vai kāds zina, kā 
tās darbojas? Kad 
radušās ziepes, un 
kurš gudrinieks uz-
konstruēja pirmo le-
dusskapi? Nekārtī-
bas Rūķītis steidz vi-

su noskaidrot. Vai vēlies to darīt kopā 
ar viņu?

Plaši atzītās un godalgotās grāmatas 
"Nazis, ko neatlaist" turpinājums – tri-
loģijas "Haosa spēle" otrā daļa – ir 
spriedzes pilna, šokējoša un dziļi aiz-
kustinoša grāmata par pretošanos pār-
spēkam skarbā, ekstremālā situācijā.  
14+ 

Elektrizējošā daudzkārt apbalvotās 
triloģijas "Haosa spēles" noslēguma 
grāmata "Briesmoņcilvēki" ir neaiz-
mirstams un aizkustinošs stāsts par 
varu, izdzīvošanu un kara postošo 
dabu.
14+ 

Vēlies pagatavot 
visgaršīgākos kēk-
siņus pasaulē? Pār-
steigt ģimeni ar pan-
kūkām svētdienas 
rītā? Meklē pēcpus-
dienas našķi vai 
kaut ko īpašu pidža-
mu ballītei? Šajā 

grāmatā ir viss. Gatavo kā profiņš! 
Tas ir vieglāk, nekā šķiet.

Lai mazajiem pavā-
riem viss izdotos iz-
cili, vienkāršās re-
ceptes grāmatā pa-
pildinātas ar zīmēju-
miem, aprakstiem 
un veselīgākas gata-
vošanas knifiņiem. 

Pusaudzes Arlitas 
ģimenē ir ienācis 
melnais labradors 
Madors. Tikai ar 
laiku viņi saprot, 
ko patiesībā nozī-
mē suns – tas ir tu-
vums, saprašanās, 
p i e d z ī v o j u m i ,  

pārdzīvojumi un atbildība. 14+ 

Harija Potera dzīve 
uz visiem laikiem iz-
mainās viņa vien-
padsmitajā dzimša-
nas dienā, kad milzis 
Rubeuss Hagrids 
nodod viņam vēstuli 
un pārsteidzošas zi-
ņas: Harijs Poters 

nav vis parasts zēns, bet gan burvis. 
Un drīzumā sāksies neparasti piedzī-
vojumi… Pirmo Dž. K. Roulingas 
klasiskā fantāzijas stāsta ilustrēto iz-
devumu rotā izcilas krāsu ilustrāci-
jas, kuras radījis mākslinieks Džims 
Kejs, Kate Greenaway Medal balvas 
laureāts.  11+ 

Ir pagājuši de-
viņpadsmit gadi, 
kopš Harijs Po-
ters, Rons Vīz-
lijs un Hermione 
Grendžera iz-
glāba burvju pa-
sau l i .  Tagad  

draugi atgriežas neparastā pie-
dzīvojumā, kur viņiem pievie-
nojas drosmīgā jaunā paaudze, 
kas tikko uzsākusi mācības 
Cūkkārpas Raganības un bur-
vestību arodskolā.
11+ 
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ALEKSEJS PODŽUKS - 
GAISMU PAVĒLNIEKS

Karjeras nedēļā 4.b klase devās uz Salaspils valsts policijas 
iecirkni izzināt policista profesiju. Pie iecirkņa durvīm mūs sagai-
dīja Kārtības policijas nodaļas inspektore Renāte Rumjanceva. 
Viņa parādīja skolēniem policijas iecirkņa telpas un vadīja pirkstu 
nospiedumu noņemšanas procesu, kura rezultātā katrs skolēns sa-
ņēma personīgo daktiloskopisko karti ar sava rādītājpirksta no-
spiedumu. Arī skolēniem tika dota iespēja pielaikot bruņuvestes 
un sajust “uz savas ādas”, cik patiesībā tās ir smagas. 

Skolēni uzzināja, ka poli-
cista profesija arī ir cieši saistī-
ta ar dzīvniekiem, piemēram, 
policisti-kinologi strādā ar pat-
ruļsuņiem, kuri ir apmācīti pē-
du dzīšanā, lietisko pierādīju-
mu meklēšanā, personu meklē-
šanā, sprāgstvielu narkotisko 
vielu un tabakas meklēšanā. 
Savukārt, policisti-hipologi 
(jāšanas speciālisti) dienē poli-
cijā kopā ar zirgiem, kas ļauj vi-
ņiem ātri nokļūt tajās vietās, 
kur nevar aizbraukt parastie 
transportlīdzekļi. Policija no-
drošina sabiedrisko kārtību ne 

tikai uz ceļa, bet arī uz ūdens. Šādus pienākumus veic Speciālo 
uzdevumu bataljons jeb SUB. Ja gribi strādāt SUB, tad tev ir jābūt 
labai veselībai un fiziskajai sagatavotībai, kā arī nokārtotiem psi-
holoģiskajiem testiem. 

Izsakam lielu pateicību Valsts policijas Salaspils iecikņa dar-
biniekiem par izzinošo ekskursiju un Runcim Rūdim par ba-
loniem!                                                  Skolotāja Irina Čiveļova

Neviens skolas pasākums nav iedo-
mājas bez superīgā un izpalīdzīgā cil-
vēka Alekseja Podžuka. Alekseja sirds-
lieta ir gaismu tehnika un gaismošana. 
Par viņu nedaudz vairāk uzzināsiet šajā 
rakstā.
Kas tevi iedvesmoja sākt nodarboties 
ar gaismošanu?
Jau kopš pašas bērnības biju ieintere-
sēts elektronikas tehnikā, ko izmanto 

dažādos pasākumos. Kad biju maziņš, katrā pasākumā, ko ap-
meklēju, skatījos nevis uz to, kas notiek uz skatuves, bet gan ap-
kārt, kur stāvēja skandas un dažāda cita tehnika. Vēl pirms sāku 
skolas gaitas, mājas biju spēlējies ar dažādām lampiņām, disko 
prožektoriņiem, lāzerīšiem un citiem aparātiņiem, kuros bija lam-
piņas. Un vēlāk, 2018 gadā, es nopirku savus pirmos 2 profesio-
nālos prožektorus, ko izmantoju vēl joprojām. Tā kā dejoju deju 
grupā Buras jau 8 gadus, uz skatuves esmu bijis daudz, tāpēc arī 
tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc man iepatikās gaismas 
tehnika.
Kur tu smelies idejas gaismu kompozīcijām?
Ir daži kritēriji, pēc kuriem izdomāju gaismas kompozīcijas iz-
skatu: pasākuma veids, izgaismošanas mērķis un, protams, teh-
niskās iespējas. Parasti izdomāju katram pasākumam vairākus 
projektus, kā izskatīsies gaismu izkārtojums, beigās izvēlos vis-
praktiskāko un skaistāko variantu.
Kā tu nākotnē plāno saistīt savu dzīvi ar gaismošanu?
Es nākotnes dzīvi saistīšu ar gaismošanu un strādāšu gaismošanas 
nozarē, un izgaismošu dažādus pasākumus.
Kāds ir lielākais pasākums, kuru tu esi gaismojis?
Kad izmantoju tikai savu tehniku, tad lielākais pasākums bija sko-
las Valentīndienas balle. Bet vispār lielākais pasākums, kurā biju 
ticis pie gaismu pults, bija Jēkabpils pilsētas svētku ballīte pēc lie-
lā svētku koncerta.
Vai šajā nozarē viegli ir kļūt atpazīstamam un plaši piepra-
sītam?
Es domāju, ka jā, jo lielos pasākumos dara darbu kvalitatīvi un 
ātri, tad var būt plaši pieprasīts.
Kādi ir tuvākie pasākumi, kurus tu gaismosi?
Cik zinu, tad nākamais pasākums, ko gaismošu būs Rīgavā, tad 
skolas balle, un tad atkal Rīgavā. Tālāk sekos vēl dažādi pasā-
kumi. 
Kas ir cilvēki, kas tevi visvairāk atbalsta?
Mani visvairāk atbalsta vecāki, ja viņi mani neatbalstītu, man ne-
būtu ne gaismas tehnikas, ne kas mani nogādā ar tehniku uz 

Turpinājums 3. lpp ->

4.B POLICIJAS IECIRKNĪ!

LIELDIENU GAIDĪŠANA VISĀ PASAULĒ
Ar 2.b klases skolēniem šogad īpaši sagaidījām Lieldienas. 

Skolēni aktīvi iesaistījās olu meklēšanā arī angļu valodas klasē, 
kur ievērojot laika ierobežojumus skolēni veikli un ar pašu spē-
kiem atrada noslēptās Lieldienu olas. Sekojot norādījumiem, sko-
lēni apzinīgi un pašu spēkiem radīja košākās un daiļākās dekorā-
cijas, ar kurām rotāt klases telpu un priecēt kā sevi, tā citus. Sko-

lēnu paveikto svinot, dalījāmies kopīgā dziesmā un uzzinājām, 
kādus gardumus liek galdā Lieldienu svētkos Anglijā! Tiekamies 
nākamgad uz kopīgi ceptām Hot Cross Buns!

Angļu valodas skolotājas Indra Frišfelde
un Amanda Saulīte-Kirilko
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Kā Jūs varat zināt no iepriekšējās 
avīzes "Logs" numura, mūsu skolā 
notika Latvijas FLL čempionāts. Tajā 
laikā mūsu skolas skolēnu padomes 
locekļi sacensību pirmajā dienā saņē-
ma uzaicinājumu no Jelgavas 5. vi-
dusskolas komandas aizbraukt un pa-
viesoties viņu skolā Jelgavā uz kroko-
dila čempionātu. Uz to laiku mūsu 
skolēni vēl nezināja, braukt vai nē. Pa-
gāja divas FLL dienas, un visas ko-
mandas aizbrauca prom. Spēļu galdu, 

zāles sakārtošana un aparatūras noņemšana atklāja, ka viena no 
komandām ir aizmirsusi savas skolas pārstāvības elementu – ce-
puri, tā bija Jelgavas 5. vidusskolas cepure. Tajā momentā palika 
skaidrs, ka noteikti jābrauc ciemos, lai vismaz atgrieztu atstāto 
mantu.

Viens no skolēnu padomes uzdevumiem ir pieredzes apmaiņa 
un skolas tēla veidošana. Pateicoties šim aicinājumam, mūsu sko-
lēnu padomei pēc pandēmijas beidzot bija iespēja izpildīt šo uzde-
vumu. Vizīte uz Jelgavas 5. vidusskolas rīkoto krokodil turnīru, 
kas notika 31. martā. Mūsu skolu pārstāvēja četri skolēni, kuri ak-
tīvi darbojās skolēnu padomē: Skolēnu padomes prezidenta viet-
nieks un 12.b klases skolēns Daniils Zemīts, 12.b klases skolnie-
ces Kristiāna Eglīte un Anna Geižāne, kā arī 11.b klases skolēns 
Aleksandrs Fjodorovs.

Mūsu skola tika pārstāvēta augstākajā līmenī, ieņemot 2. vietu 
turnīrā, zaudējot finālā Jelgavas 5. vidusskolas skolotāju un 
skolēnu padomes apvienotai komandai. Vērts ir atzīmēt, ka mūsu 
skola nebija vienīgā uzaicinātā uz šo pasākumu. Citā pasākumā, 
debates turnīrā, bija uzaicināta arī Rīgas 22. vidusskola. Pasāku-
ma laikā katrai skolai bija iespēja noprezentēt savu skolu, izstās-
tot, ar ko nodarbojas skolēnu padome un kādi ir tuvākie plānotie 
pasākumi.

Apmeklējot Jelgavas 5. vidusskolu, mūsu skolēniem bija 
iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un apgūt jaunas prasmes. Šādi pa-
sākumi ne tikai veicina sadarbību starp skolēnu padomēm, bet arī 
dod iespēju iepazīt citu skolu kultūru un tradīcijas. Šādas 
pieredzes apmaiņas palīdz mūsu skolēniem augt un attīstīties, kā 

PARLAMENTS PAUŽ ATBALSTU 
MOLDOVAS DALĪBAI EIROPAS 

SAVIENĪBĀ
EP deputāti stāsta ka Moldovas pie-

vienošanās ES būtu ieguldījums Eiro-
pas vienotībā, spēkā un atkārtoti aplie-
cina apņemšanos atbalstīt Moldovas 
iespējamo dalību Eiropas Savienībā, 

kurai tā pieteicās 2022. gadā.
Moldova joprojām ir atkarīga no Krievijas enerģētikas jomā, 

kas traucē tās iespējamo iestāšanos ES. Vēl viens iemesls ir eko-
nomiskie satricinājumi, ko izraisījis karš kaimiņvalstī Ukrainā, 
kā arī Kremļa mēģinājumi destabilizēt valsts valdību.

EP ir nosodījis Krievijas nepārtraukto iejaukšanos Moldovas 
enerģētikas jomā un pausts atbalsts centieniem palielināt energo-
apgādes drošību šajā valstī.                         Karlīna Koršuna 9.c

Turpinājums no 2. lpp ->

AIZMIRSTĀS CEPURES PIEDZĪVOJUMI: 
MŪSU SKOLĒNI PIEDALĀS JELGAVAS 

ČEMPIONĀTĀ

pasākuma vietu, tāpēc par to esmu ļoti pateicīgs. 
Ko tavi klasesbiedri saka par šo visu?
Maniem klasesbiedriem patīk tas, ko es daru, bet dažreiz viņi ne-
saprot, kā es varu piedalīties skolas pasākumos brīvprātīgi. Ma-
nuprāt, piedaloties pasākumos brīvprātīgi, es parādu to, ka arī 
brīvprātīgi var izgaismot lielu pasākumu un gūt jaunu pieredzi.

Paldies Aleksejam par atbildēm. Tiešam tas ir apbrīnojami, ko 
Aleksejs spēj izdarīt un kādu maģiju radīt uz skatuves. Novēlu, lai 
izdodas sasniegt visus savus dzīves mērķus un palikt tikpat pat at-
saucīgam un foršam kā tagad, bet, protams, domāt par sevi un ne-
pārslogot sevi. Kā arī, protams, veiksmi eksāmenos. 

Ritvars Platpīrs 8.c

arī uzlabo mūsu skolas tēlu.
Tātad, kā varam redzēt no šī stāsta, aizmirstā cepure kļuva par 

iespēju mūsu skolēniem piedzīvot neaizmirstamas emocijas un 
izveidot jaunas sadarbības attiecības ar Jelgavas 5. vidusskolu. 
Laiks rādīs, kādus jaunus piedzīvojumus un izaicinājumus piedā-
vās šī sadarbība, bet viens ir skaidrs – abas skolas ļoti augsti no-
vērtēja pieredzes apmaiņu un ļoti cer uz turpmāko sadarbību arī 
nākamajos gados. Pagaidām ir plānoti vēl divi pasākumi šajā mā-
cību gadā, kad jelgavnieki viesosies pie mums Salaspilī. Par šiem 
pasākumiem jūs noteikti uzzināsiet avīzes "Logs" nākamajā 
numurā, tāpēc sekojiet līdzi jaunumiem.

Uz tikšanos nākamajā avīzes "Logs" numurā!
Daniils Zemīts 12.b

VOLEJBOLA TURNĪRS

18. aprīlī skolā norisinājās volejbola turnīrs. Turnīrā piedalī-
jās apvienotās klašu komandas no 9.,10.,11. un 12. klasēm, kā arī 
skolotāju komanda. Kā mums veicās, uzzināsiet rakstā.

Volejbola turnīrs norisinājās Lauku ielas korpusa sporta zālē. 
Spēles tika spēlētas līdz pirmajiem 15 punktiem. Kopumā visa 
turnīra ietveros tika aizvadītas 10 spēles. Par uzvaru tika piešķirti 
trīs punkti. 

Pēc sīvām un interesantām spēlēm tika noskaidroti turnīra uz-
varētāji un pārējo vietu ieguvēji. Par turnīra uzvarētājiem tika at-
zīta skolotāju komanda, kas bija izcīnījusi uzvaras visās spēlēs. 
Otro vietu ieguva – 11. klašu komanda, kas turnīra gaitā sīvā cīņā 
bija piekāpusies tikai skolotāju komandai. Trešo vietu ieguva – 
10. klašu komanda, kas turnīra laikā bija izcīnījusi 2 uzvaras. Ce-
turto vietu ieņēma - 9. klašu komanda un piekto vietu – 12. klašu 
komanda.

Kopumā gan spēlētājiem, gan skatītājiem turnīrs patika un vi-
ņi atzina, ka vēlētos vēl šādus pasākumus.

Šajā turnīrā spēlētāji cīnījās ne tikai par uzvaru, bet arī par 
iespēju pārstāvēt mūsu skolu volejbola spēlē pret Jelgavas 5. vsk. 
komandu. Lai gan uzvaru izcīnīja skolotāju komanda, mūsu sko-
lu jau 9. maijā pārstāvēs 11. klašu komanda. Pārējie laipni aicināti 
atbalstīt!

Kopumā varam secināt, ka pasākums ir labi izdevies un no-
teikti vajadzētu vēl šādus pasākumus.

Ritvars Platpīrs 8.c
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4. klases 
skolēni vei-
doja projek-
tu par saules 
s i s t ē m u  
''Kur visu-
mā atrodas 
Zeme?''. Šī 
projekta re-
alizētāja bi-
ja skolotāja 
Ieva Pudža. 
Šis bija ot-
rais grupu

projekts 4.klasēm, kas veicināja sadarbības un komunikācijas 
prasmes.

Skolotājai Ievai Pudžai radās ideja 4. klases skolēniem, lai tie 
labāk izprastu tēmu ar projektu. Skolēni vairākas stundas mācījās 
par saules sistēmu un pēc tam rakstīja teorētisku pārbaudes darbu. Turpinājums 5. lpp ->

Salaspils 1.vidusskola ar pašvaldības atbalstu jau vairāk kā 20 
gadus ir starptautiskās biedrības Junior Achievement Latvia da-
lībskola un piedalās gan Ēnu dienā, gan skolēnu mācību uzņē-
mumu (SMU) programmas realizēšanā.

6. aprīlī norisinājās skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) tir-
dziņš, tas guva plašu atsaucību gan  skolēniem, gan skolotājiem.

Tirdziņā savus uzņēmumus un produktus prezentēja 8. klašu 
un 11.a klases skolēni – kopskaitā apmēram 30 komandas. Tirdzi-

ņa apmeklētājiem bi-
ja iespēja iegādāties 
rotaslietas, sveces, 
ziepes, māla karotes, 
pat mediatora turētā-
ju, arī saldumlietas 
un tējas, tāpat arī vai-
rākus pakalpojumus, 
veicot pieteikumus, 

Turpinājums 5. lpp ->

SMU UN ABSOLVENTI

Projekts ''Kur visumā atrodas Zeme?''

Vēlāk sāka veidot maketu un meklēt informāciju skolotājas iedo-
tajos žurnālos. Kad darbi bija gatavi, skolēniem vajadzēja klases 
priekša prezentēt, stāstot no galvas iemācītos faktus par planē-
tām.

Uzrunājot 4.klases skolēnus, secinājām, ka bērniem visla-bāk 
patika veidot planētas, krāsot tās, meklēt informāciju un mā-
cīties jaunas lietas. Bet tomēr arī grūtības sagādāja pašas planē-
tas, strīdi un projekta prezentēšana. Skolotāja atzina, ka ļāva bēr-
niem pārveidot veco darbu materiālus, lai izveidotu savas jaunās 
planētas. Materiāli bija daudz un dažādi - putuplasts, plastalīns, 
vecas dekorācijas utt.

Šis projekts bērnos attīstīja sadarbību, meklēšanas prasmes 
un radošumu. Bērni stāstīja, ka viņiem ļoti patika sadarboties, jo 
bija kopā ar saviem klasesbiedriem un nevajadzēja vienam pašam 
strādāt. Bet tomēr arī bērni atzina, ka gadījās daži strīdi, bet tos āt-
ri atrisināja. Skolēni stāstīja, ka liels atbalsts darbā esot bijusi 
dabaszinības skolotāja Ieva. Skolotāja ir palīdzējusi ar informāci-
jas meklēšanu, devusi labus padomus, un tagad 4. klases zinot 
daudz vairāk par Saules sistēmu.

Skolēni secināja, ka šis bija ļoti aizraujošs, bet nogurdinošs un 
grūts projekts. Tomēr bērni vēlētos nākotnē vēl šādus projek-tus 
par augiem, par dzīvniekiem un par citām tēmām. 4. klases 
skolēni bija ļoti pateicīgi skolotājai par jaunajām zināšanām un 
par projekta realizēšanu!

Ulrika Feldmane, Elizabete Krasnā 8.d

ATVĒRTO DURVJU VAKARS 

SALASPILS 1. VIDUSSKOLĀ
4. aprīlī plkst. 18:30 Salaspils 1. vidusskola aicināja topošos 

vidusskolēnus un viņu vecākus piedalīties atvērto durvju vakarā, 
lai iepazītos ar skolas vidi, mācību virzieniem un 10. klašu uz-
ņemšanas noteikumiem. Šis pasākums deva iespēju nākamajiem 
vidusskolēniem iegūt skaidrību par skolas piedāvājumu 
2023./2024. mācību gadā un izprast padziļināto mācību priekš-
metu specifiku.

Pasākuma laikā skolas administrācija, skolotāji un skolēnu 
padomes locekļi iepazīstināja apmeklētājus ar skolas "grozu" jeb 
virzienu piedāvājumu nākamajam mācību gadam. Viņi sniedza 
detalizētu informāciju par 10. klašu uzņemšanas noteikumiem, lai 
gan vecāki, gan skolēni saprastu, kas viņus sagaida nākotnē.

Turklāt atvērto durvju vakarā bija iespēja iepazīties ar padziļi-
nāto mācību priekšmetu specifiku, kas palīdzēja topošajiem vi-
dusskolēniem saprast, kādi priekšmeti viņiem būtu visinteresan-
tākie un atbilstošākie viņu nākotnes mērķiem. Skolēniem bija 
iespēja iepazīties ar skolas vidi, apmeklējot telpas, kur notiek no-
darbības, un saņemt ieskatu skolas ikdienas dzīvē. Šāda veida 
iepazīšanās ar skolu palīdzēja justies vidusskolēniem drošākiem 
un pārliecinātākiem par izvēli, kā arī veicināja pozitīvu attieksmi 
par nākamo mācību gadu.

Pasākuma laikā topošajiem vidusskolēniem bija iespēja uzdot 
jautājumus skolas pašreizējiem vidusskolas klašu skolēniem, lai 
iegūtu viņu personīgo pieredzi un padomus par mācībām Salas-
pils 1. vidusskolā. Šīs sarunas deva iespēju dalīties pieredzē, pa-
domos un ieteikumos, kas varētu palīdzēt topošajiem vidusskolē-
niem veiksmīgi pievienoties skolas kopienai un sasniegt savus 
mērķus.

Atvērto durvju vakars bija lieliska iespēja Salaspils 1. vidus-
skolai demonstrēt savu atvērtību un vēlmi iepazīstināt topošos vi-
dusskolēnus un viņu vecākus ar skolas darbību, mācību procesu 
un skolēnu atbalsta sistēmu. Šāds pasākums ne tikai palīdz topo-
šajiem vidusskolēniem labāk sagatavoties pārejai uz vidusskolu, 
bet arī veicina viņu motivāciju un pašapziņu.

Noslēgumā varu teikt, ka atvērto durvju vakars bija veiksmīgs 
un deva vērtīgu ieskatu skolas dzīvē, tās piedāvājumā un vērtībās. 
Tādējādi gan topošie vidusskolēni, gan viņu vecāki varēja labāk 
izprast skolas piedāvājumu un izvērtēt, kā Salaspils 1. vidusskola 
varētu palīdzēt viņiem sasniegt savus nākotnes mērķus.

Ja Jūs esat kāds no topošajiem vidusskolēniem, vai vecākiem, 
kas apmeklēja šo pasākumu, ceram, ka jūs izbaudījāt atvērto 
durvju vakaru un guvāt visu nepieciešamo informāciju par mācī-
bu procesu un iespējām Salaspils 1. vidusskolā. Gaidīsim Jūs nā-
kamajā mācību gadā!                                    Daniils Zemīts 12. b
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Ēnu dienā uzzinām daudz

Ēnu diena tiek organizēta katru gadu, arī šogad 5 aprīlī. Es pir-
mo gadu piedalījos šajā pasākumā, un tā bija mana pirmā piere-
dze ar profesijas ēnošanu. Pirms pašas ēnu dienas ir 3 kārtas, ku-
rās tu vari izvēlēties profesiju vai vakanci, kura tevi ieinteresēja, 
vai arī tā, kurai tu gribētu apskatīt darba norisi. 

Es vēl neesmu izlēmusi, kāda būs mana nākotnes profesija, ko 
es plānoju darīt nākotnē, bet, neskatoties uz to, es izvēlējos ēnot 
Dizaina speciālistu un maketu izstrādātāju uzņēmumā Kilen Bal-
tic, jo man patīk un interesē radoši darbi. Es izvēlējos šo vakanci, 
jo mani ieinteresēja tās apraksts.

Mana ēnu diena bija radošuma pilna, un tā ilga no 9.00 rītā 
līdz 17.00 vakarā. Šo profesiju ēnoja vēl četri cilvēki, neieskaitot 
mani. Tie bija Dāvids Ozerskis no Rīgas 41. vidusskolas, Madara 
Bāriņa no Ikšķiles vidusskolas, Patrīcija Līduma no Ogres tehni-
kuma un Estere Krievāne no Ogres Centra pamatskolas.

Šajā dienā mums bija iespēja iepazīt dizaina speciālista ikdie-
nas gaitas un izveidot savu pirmo ēkas modeli. Sākumā mūs iepa-
zīstināja ar uzņēmuma „Kilen Baltic” vēsturi, ar visiem darbinie-
kiem, kas strādā šajā uzņēmumā, parādīja maketus, kurus viņi ir 
veidojoši, kā arī mums ļāva izstaigāt viena maketa projektu VR 
brillēs, parādīja viņu cehu, kur viņi būvē paneļus, jo šis uzņē-
mums ir dzelzbetona paneļu ražotne.

Diena bija ļoti aizraujoša, jo mēs varējam ar īstām pūšamām 
krāsām krāsot visas ēkas detaļas (fasādi, jumtu, pamatni), dekorēt 
ar 3D detaļām mājas apkārtni/pagalmu. Arī apkārtnes 3D detaļas 
mēs meklējām, krāsojām un veidojām, piemēram, mēs veidojām 
kokus no virves un tos krāsojām. Pēc ēkas modeļa mums parādī-
ja, kā var veidot realistisku reljefu, kuru mēs pēc tam dekorējām 
ar izveidotiem kokiem.

Kā es jau teicu pašā sākumā, šī bija mana pirmā ēnošana. Tā 
bija interesanta, un šīs dienas laikā varēja ne tikai apskatīt dizaina 
speciālista dienu, bet arī darboties praktiski un izveidot savus 3D 
modeļus. Es gribētu piedalīties arī nākošajos gados, jo šī diena ir 
lieliska iespēja, lai atrastu darbu, kurš tev interesē un patīk, arī sa-
prast, vai šī profesija nepatīk. Ēnu dienas beigās es sapratu, ka 
man ļoti patika, bet ir tik daudz dažādu profesiju, un es gribētu 
pēc iespējas vairāk izmantot ēnu dienu, lai saprastu, kādas profe-
sijas man interesē. Es iesaku arī citiem piedalīties ēnu dienā.

Adele Tifanija Romano 9.c

Mana ēnu diena

5

Katru gadu aprīļa sākumā visā Latvijā norisinās Ēnu diena. Tā 
ir pasaulē atpazīstama karjeras izglītības programma 1.-12. klašu 
skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro 
izvēlēto profesijas pārstāvja darba dienu. Ēnu dienas mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām un nozarēm, lai palī-
dzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos nā-
kotnei. Šī ir programma palīdz jauniešiem plānot savu nākotni jau 
skolas laikā.

Tā kā mani interesē dizains un māksla, tad es izvēlējos doties 
uz veikalu “Reserved” pie vizuālā merčendaizera jeb apģērbu 

piemēram, fotosesijai, telefonu 
vāciņu  dizaina  izveidei  vai  
T-kreklu apdrukai.

Tirdziņa ietvaros notika 
arī jauno uzņēmumu izvērtēša-
na un apbalvošana vairākās no-
minācijās. Par “Labāko SMU 
pārdošanas komandu” tika at-
zīts “SMJ production” (8.c), kā 
“Labākais SMU stends” tika 
novērtēts uzņēmuma “STEA” 
tēju piedāvājums (11.a), nomi-
nācijā “SMU biznesa potenci-
āls. Ekoprodukts” par labāko 

atzina uzņēmuma “GeoSveces” produktus (8.d), nominācijā 
“SMU biznesa potenciāls. Inovatīvs produkts” uzvarēja 
“Nepludo” ar oriģinālo krūzes turētāju (8.e), savukārt nominācijā 
“SMU biznesa potenciāls. Unikāls produkts” par interesantāko 
tika atzīta uzņēmuma “Elite” T-kreklu ideja (11.a). Žūrija piešķīra 
arī divas specbalvas, tās saņēma “Māļuks” (8.d) un “Soap de 
Luna” (8.d).

Skolā šī diena bija ļoti darbīga diena, jo pasākumu klāstu kup-
lināja arī mūsu skolas 20 absolventi, kuri dalījās ar savu studiju 
pieredzi. Skolēni varēja uzzināt par studiju programmām un to 
norisi, pajautāt interesējošos jautājumus. Cerams, ka šī tikšanās 
palīdzēs izlemt, kur studēt nākotnē!

Skolotāja Ruta Ilgaža

ĒNU DIENAS

Turpinājums 6. lpp ->



Ēnu diena
Kas ir Ēnu diena? Ēnu diena ir pasaulē 

atpazīstama karjeras izglītības program-
ma 1. - 12. klašu skolēniem, kuras ietvaros

vienu reizi gadā skolēniem ir iespēja iepazīties ar sevi interesējo-
šās profesijas pārstāvju praktisko darbību. Ēnu dienas mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām, lai palīdzētu jaunie-
šiem izvēlēties profesiju un laicīgi sāktu gatavoties tās apgūšanai.

Šogad Ēnu dienā piedalījās 1997 ēnu devēji,  kuri piedāvāja 
10 991 vakances. Skolēnu pieprasītākā profesija bija policijas in-
spektors, atstājot aiz sevis iepriekšēja gada līderi - programmētā-
ju. Vēl populārākas profesijas bija gaisa kuģa pilots, fiziotera-
peits, arhitekts, gaisa kuģa stjuarts, ķirurgs un žurnālists. 

Ar katru gadu ir redzama lielāka aktivitāte gan no skolēniem, 
gan no darba devējiem. Protams, skolēnu izvēle iepazīt kādu no-
teiktu profesiju saistīta ar darba devēju vakanču piedāvājumu. Ir 
prieks redzēt, ka darba devēji arī ir ieinteresēti šajā pasākumā, jo 
viņi paplašina ēnu vietu iespējas, piedāvājot vietas ne tikai lielās 
pilsētās, bet arī reģionos. Tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma 
atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Ar šīs programmas palīdzību, kas sekmīgi strādā jau daudzus 
gadus, skolas mācību procesā iekļauti karjeras jautājumi, kuri 
mudina jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā, jo karjeras 
izvēle jaunietim ir liels izaicinājums. Šī programma, Ēnu diena, ir 
cieša sadarbība starp skolu, skolēniem, sabiedrību un darba vidi, 
kas sekmīgi palīdz jauniešiem integrēties darba vidē un  reālajā 
dzīvē nākotnē.

Daudzi mūsu skolas skolēni arī piedalījās Ēnu dienā, pajautā-
sim par viņu iespaidiem un domām.

Manuprāt, Ēnu diena ir lieliska iespēja skolēniem gūt nelielu 
ieskatu kādā no Latvijā pieejamām profesijām. Daudzi vēlas do-
ties ēnot kādu profesiju, kas varētu būt viņu nākotnes profesija, 
bet man ir nedaudz savādāks skats par to. Manā redzējumā ir jādo-
das ēnot kādu interesantu profesiju, kur var redzēt un dzirdēt to, 
ko nekad nedabūtu brīvā un pieejamā veidā. Piemēram, jūs vēla-
ties nākotnē strādāt jūrā. Gribat būt kuģa darbinieks u.tml., mācā-
ties jūrnieku skolā, viss kā pienākas. Un es nesaprotu, kāpēc jums 
būtu jādodas ēnot šīs nozares darbiniekus, jo jums viss tiks izstās-
tīts un parādīts skolā. Jādodas ēnot tādas profesijas, kuru darbība 

Varbūt būšu žurnāliste?
Ēnu  d i enā  

skolēni apmeklē-
ja kādu darba 
vietu un vēroja 
i n t e r e s ē j o š a s  
profesijas pār-
stāvjus. Man arī 
bija iespēja pie-
dalīties šajā die-
nā un ēnot “Del-
fi” žurnālisti. Es 

uzzināju daudz vairāk par žurnālista darbu un par ziņu portālu 
,,Delfi''. Ar savu ēnu  devēju mēs kopā uzrakstījām rakstu ziņu 
portālam.

Es labāk sapratu, ka mani šī profesija ļoti interesē. Mana diena 
sākās 9:30, kad mums bija ekskursija caur biroju. Mēs ielūkojā-
mies, kādas profesijas strādā šajā birojā. Pēc tam pie mums nāca 
,,Delfi” darbinieki un pastāstīja vairāk par ziņu portālu un par sa-
vu pieredzi tajā. Tālāk es gāju ēnot žurnālisti Laini Fedotovu. Žur-
nāliste Laine bija ļoti jauka un draudzīga. Ar viņu mēs kopā uz-
rakstījām rakstu Delfiem. Žurnāliste man pastāstīja vairāk par sa-
vu darbu, par saviem ieradumiem un studijām. Žurnāliste atzina, 
ka pēc vidusskolas beigšanas pavirši izturējusies pret studiju iz-
vēli. Tobrīd saprātīgākais virziens, kurp doties, šķita žurnālistikas 
studijas Vidzemes augstskolā. Vēlāk saprata, ka rakstošā žurnā-
listika ir priekš viņas. Man bija liels preiks strādāt kopā ar žurnā-
listi Laini. Un savu dienu es beidzu ar garšīgu kūku.

,,Delfi'' ir viens no lielākajiem ziņu portāliem, viena no ap-
meklētākajām tīmekļa vietnēm Latvijā. ,,Delfi'' piedāvā ziņas lat-
viešu un krievu valodā, kā arī lietotni mobilajā telefonā un  inter-
neta ziņas.

Šī pieredze man bija ļoti interesanta un aizraujoša. Tagad es 
vēl vairāk apsveru domu studēt žurnālistiku. Manuprāt, ēnu diena 
ir labs veids, kā pārbaudīt, vai tava iedomātā “sapņu” profesija ir 
priekš tevis.                                                 Ulrika Feldmane 8.d

Turpinājums 7. lpp ->
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Ēnu dienā kopā ar kinoloģi
Ēnu diena - viena diena gadā, kad jaunieši var iet iepazīt savas 

izvēlētas profesijas darba gaitu, pienākumus un dienas rutīnu. Es-
mu ļoti liels dzīvnieku mīlulis, un devos ēnot kinoloģi Agnesi Pet 
City Akropolē.  Arī Agnese ir no Salaspils, viņā strādā tikai un 
vienīgi ar suņiem, tie dod viņai pozitīvu enerģiju, kā viņa apraks-
tīja -  tie ir visa viņas dzīve. 

Pirmā nodarbība bija kucēnu grupā, kopā 6 kucēni vecumā 
līdz trīs mēnešiem, šoreiz bija skaņu nodarbība, kur mazajiem su-
nīšiem tika atskaņotas 6 dažādas skaņas- suņu riešana, ķaķi, sirē-
na, pilsētas troksnis, mazi bērni un salūts, un tie nedrīkst izrādīt 
nekādu reakciju. Tie tikai ošņā paklājiņus, kur paslēpti našķi, kad

Turpinājums no 5. lpp ->

veikala stilista uzzināt vairāk par šo 
profesiju. Viņi lielākoties ikdienā ap-
ģērbj manekenus, iekārto skatlogus 
un pēc paraugiem kārto drēbes. Katru 
nedēļu veikalā ieved jaunas drēbes, 
aksesuārus, apavus, somas un daudz 
ko citu. Katram veikalam prece var 
atšķirties, atkarībā no tā, kur veikals 
atrodas. Pēc jauno drēbju pievešanas 
vecās drēbes lēnām pārved uz nolik-
tavu vai nosūta uz to pašu veikalu citā 
vietā.

Šis darbs nav tik viegls kā liekas. 
Dažus rītus pat jāierodas darbā 6:00, 
lai apģērbtu manekenus skatlogā 
pirms veikala atvēršanas. Un tā no-
tiek vismaz 2 reizes mēnesī.

Salikt skatlogu nenozīmē tikai uzvilkt drēbes manekenam, bet 
arī salikt dažādus noformējumus un dekorus pēc atsūtītajām 
instrukcijām.

Visinteresantākais šajā darbā man likās manekenu apģērbša-
na. Bija jāatrod pareizās drēbes un aksesuāri. Jāizjauc manekens, 
jo savādāk to nevar apģērbt. Tad pa detaļām manekens atkal jāsa-
vieno kopā. Pēc tam tas jānovieto paredzētajā vietā.

Man šī diena ļoti patika. Es ceru, ka arī nākamgad man būs 
iespēja iepazīt kādu citu profesiju, iespējams, kādā citā jomā. Es 
ieteiktu ikvienam skolēnam izmantot šo iespēju, lai labāk iepazītu 
savu sapņu profesiju.

Elizabete Krasnā 8.d

https://enudiena.lv/

varētu būt interesanta. Atceros 9. klasē biju devies ēnot Latvijas 
Pasta filatēlijas direktoru, kaut manai nākotnei nav nekāda sakara 
ar pastu. Man filatēlijas direktors šķita interesanta persona ap-
taujai.                                                                    /Tomass, 12.a/

Es biju “Atea Global Services”, lielā uzņēmumā, kas izstrādā 
programmatūru. Nonācu plašā un modernā birojā, kur biju tehno-
loģiskās attīstības direktora "ēna", kurš man sīki izstāstīja darba 
būtību. Man palika tikai patīkami iespaidi un atmiņas, kā arī pilns 
vēders ar viņu picām.                                             /Dmytro, 12.b/

Es pati ''ēnoju'' Rīgas krēslu fabrikā. Nedomāju, ka tas būs 
saistīts ar manu nākotni, bet noteikti tas bija liels informācijas ap-
joms, daudz interesantu un vēl nezināmo faktu. Es neēnoju kādas 
noteiktas profesijas cilvēku, bet ēnoju veselu procesu. Novēroju 
visu krēsla izgatavošanas procesu no sākuma līdz beigām, no iz-
ejvielām līdz gatavam produktam. Kā arī iepazinos ar ekskluzī-
viem dizaineru krēslu eksemplāriem, kuri izskatās tik burvīgi un 
neierasti, kā no citās pasaules.

Kristiāna Eglīte 12.b
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8.D LITERĀRĀ KULINĀRIJAS STUNDA
''Literārā kulinārija'' šis ir neparasts salikums – grāmatas ar 

ēdiena gatavošanu. Bet 8.d klase kopā ar skolotāju Anitu Voras 
realizēja šādu projektu. Katrs skolēns sagatavoja paštaisītu 
maltīti ar savām mājas receptēm. Stundas laikā prezentēja ēdiena 
recepti un pēc tam visi draudzīgi nogaršoja katra sagatavoto 
kārumu. Ēdienu bija daudz un dažādi – picas, cepumi, tiramisu, 
maizītes un vēl daudz. Lai uzzinātu vairāk jautājām šīs idejas 
autorei Anitai Voras vairāk!
Kā Jums tapa šāda ideja par literāru  kulinārijas stundu?
Kopā ar skolēniem iepazinām A. Eglīša noveli “Izsalkuša zēna 
pavārgrāmata” – interesantu un skumju. Skolēni stāstīja par savu 
pieredzi virtuvē, ēdieniem, kuri garšo vai negaršo, par dažām 
interesantām receptēm. Radās doma nobeigumā izveidot literāru 
kulinārijas stundu ar skolēnu gatavotiem ēdieniem, recepti un 
stāstījumu par to.
Vai 8.d klase bija astaucīga šādam projektam?
Šādu stundu iespējams izveidot tikai tad, ja skolēni ideju pieņem, 
domā kopā ar skolotāju vienā ritmā. Mums izdevās veiksmīgi 
savienot divus it kā tik atšķirīgus mācību priekšmetus. Paldies!
Kādi ir Jūsu secinājumi pēc šīs stundas?
Galvenais secinājums - ja grib, tad var! Mēs gribējām, mēs va-
rējām, mums izdevās! Klase pārvērtās par kafejnīcu ar atseviš-
ķiem galdiņiem un servējumu. Ēdieni daudzveidīgi, gardi un 
katrs ar savu stāstu un recepti. Manuprāt, šādas netradicionālas 
stundas labi saliedē, rosina darbošanās prieku un dod gan-
darījumu! Paldies skolēniem! Paldies skolotājām Evitai  un Ingai 
par atsaucību!

Un kā 8.d klases skolēniem patika literārā kulinārija?
Uzdevām dažus jautājumus viņiem.

Kas visvairāk palika atmiņā?
Visvairāk atmiņā palika kopā būšanas sajūta, jo bieži nav šādas 
stundas. Varēja brīvi izvēlēties kādu paštaisītu ēdienu sagatavot 
un pastāstīt pārējiem par recepti. Kā arī varēja nogaršot dažādos 
ēdienus, ko klasesbiedri sagatavojuši. 
Kādas ir jūsu atziņas?
Šī noteikti bija stunda, ko vēlētos atkārtot. Tā bija laba atkāpe no 
ikdienas stundām, jo varēja izmēģināt un nogaršot ko jaunu!

Un arī dizaina un tehnoloģijas skolotāja Evita Pauriņa bija šīs 
stundas dalībnieks. Ieklausāmies, kas skolotājai ir sakāms.
Kas bija visinteresantākais šajā projektā?
Visinteresantākais bija recepšu un pagatavoto ēdienu 

daudzveidība un tas, ka bija jūtama klases nopietnā attieksme 
pret uzticēto uzdevumu. Biju patiesi patīkami pārsteigta.
Kāda ir Jūsu atziņa pēc šīs sundas?
Mana atziņa vērojot stundu ir tāda, ka ir ļoti pozitīvi, ka skolotāji 
veido šādas starpdisciplinārās stundas. Skolēni noteikti ir iegu-
vēji, jo tas dod iespēju uz konkrēto tēmu palūkoties no dažādiem 
skatu punktiem.

Daudz pozitīvas emocijas no literārās kulinārijas stundas gan 
no skolēniem, gan skolotājām. Cerams, ka nākotnē būs vēl šādu 
interesantu un aizraujošu projektu!

Ulrika Feldmane 8.d

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.

suns ošņājas viņš nomierinās. Man šī 
bija mīļākā nodarbība, daudzi kucēni 
mani sabučoja, un visi ļoti mīlīgi 
skraidīja apkārt.

Otrā nodarbība bija induviduāla ar 
suņu jaukteni no franču buldoga un 
džeka rasela, tur saimniece vairāk ru-
nāja par veselības problēmām.

Trešā nodarbībā bija ar vācu aitu su-
ni, suns bija diezgan agresīvs, un bieži 
bija jāskatās prom no viņa, jo sunim 
acīs labāk neskatīties, tas ir kā uzbru-
kuma brīdinājums. Diemžēl Latvijā šī 
profesija nav tik ļoti attīstīta, ir tikai 
kursi un pašmācības ceļš. Man viss li-
kās ļoti fantastiski, sapratu, ka tiešām 
vēlos nākotni saistīt ar dzīvniekiem, 
kaut vai tikai hobija līmenī. Pašai arī ir 
mazs suns Poga, un tāpat kā Agnesei, 
viņa man dod pozitīvu enerģiju. Taču 

visiem jāatceras, ka suns ir ļoti liela atbildība.
Grēta Girgensone 8.b

4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas diena

1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. 
gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. 
Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti.

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

/Knuts Skujenieks/

Sofija
Pilāte
9.b

Everita Roze 8.d

Nikola
Smikerste

12. a
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