
Nu jau kādu laiku aiz loga ir rudens, un, kā jau katru gadu, arī šogad tas 
neskopojas nedz ar lietus lāsēm, nedz nemīlīgo vēju, taču, lai tavu drēgno rudens 
dienu padarītu patīkamāku, Skolēnu dome ir izveidojusi jaunu Madonas pilsētas 
vidusskolas avīzi „TUVPLĀNS”,  kurā mēs pietuvināti apskatīsim dažādus 
aizraujošus notikumus Madonas pilsētas vidusskolā.

Šajā jaunizveidotajā avīzē tev būs iespēja  iepazīties ar mūsu skolas organizēto 
pasākumu iespaidiem, pat ja pašam nav bijusi iespēja uz kādu no tiem ierasties. 
Vēl tu varēsi gūt noderīgu pieredzi gan no mūsu skolas pašreizējiem skolēniem, 
gan arī  no absolventiem, kā arī katrā avīzes numurā tiks iekļauti padomi 
skolēniem, kas, iespējams, atvieglos tavu ikdienu. 

Kā jau zinām, ir svarīgi būt informētam, tāpēc pavērsim tavu skatu ne tikai uz 
skolā notiekošo, bet arī uz, mūsuprāt, svarīgām norisēm Latvijā  un pat pasaulē! 
Es ceru, ka izlasīsi avīzi līdz pat beigām, jo tur tevi sagaida uzjautrinoši joki un 
noderīga informācija par gaidāmajiem pasākumiem un notikumiem gan skolā, 
gan Madonas novadā!

Bet, ja lasot avīzes „TUVPLĀNS” pirmo numuru, saproti, ka arī tu vēlies ielikt 
daļiņu no sevis un uzrakstīt kādu rakstu, tad droši sazinies ar Skolēnu domi 
vai skolotāju Rūtu Trušeli! Vēlu tev notikumiem bagātu skolas laiku, izkrāso to 
savās mīļākajās rudens krāsās!

MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU DOMES PREZIDENTE 
LINDA KAŠČUKA

Pirmā atvērtā sēde

Labo darbu izaicinājums

 Madonas pilsētas vidusskolā

Skolēnu domes aptauja

Šausmu nakts mistērijas

Intervija ar Mārtiņu Smilgu

Skolotāju diena

Sludinājumi

SVEIKS, DĀRGAIS LASĪTĀJ!SATURA RĀDĪTĀJS

Skolēnu domes avīze

TUVPLĀNS
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IMANTA PULKSTEŅA foto
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ATVĒRTĀ PIRMĀ SKOLĒNU DOMES SĒDE

Skola ir vieta, kurā  mēs paplašinām 
savas idejas un zināšanas par pasauli, 
sabiedrību un mājām. Attīstām 
interesi par mācību priekšmetiem, 
veicinām atmiņas attīstību, 
uzmanību, iegaumēšanu un mācību 
grāmatu lietošanu. Skola ir ļoti svarīgs 
posms jebkura cilvēka dzīvē, jo šajā 
laikā  mēs ieaudzinām lepnuma un 
mīlestības sajūtu par mūsu mājām, 
savu ciematu, pilsētu un savu mazo 
dzimteni. Taču, lai mūsu ikdiena būtu 
notikumiem piepildītāka, mūsu skolā 
ir Skolēnu dome, kurā paši skolēni 
var iesaistīties un veidot, viņuprāt, 
piemērotāko vidi mums pašiem.

Tieši tāpēc Madonas pilsētas 
vidusskolā 9.septembrī tika 
organizēta atvērtā sēde, lai veidotu 
jaunu Skolēnu domes komandu. 
Tikšanās sākumā Skolēnu domes 
prezidijs – Linda Kaščuka un 
Kārlis Gailums – ar prezentācijas 
palīdzību iepazīstināja ieinteresētos 
jauniešus ar visām pastāvošajām 
komitejām, to pienākumiem, 
ar iepriekš organizētajiem 
pasākumiem, ar iespējām, kuras 
paveras, esot šajā komandā. Pēc 
tam norisinājās sarunas brīvā 
formā, kur skolēni stāstīja par 
savām ārpusskolas interesēm, 
hobijiem, talantiem un to, kurā 
komitejā vēlētos būt. Sēdes garumā 
jauniešiem bija jāizpilda arī anketa, 
kurā bija jāatzīmē sev piemītošās 
prasmes, iepriekšējā pieredze, sev 
raksturīgās īpašības utt. Kopumā 
sēdē valdīja tiešām patīkama 
un nepiespiesta atmosfēra, jo 
nopietnās sarunas papildināja silta 
tēja, cepumi un draudzīgas sarunas.

Kad Skolēnu domes prezidijs 
bija apspriedies, tad visbeidzot 
tika izlemts jaunās komandas 
sastāvs. Tā nu tagad Madonas 
pilsētas vidusskolas Skolēnu 
domes iekšlietu komitejas sastāvā 

ir Sabīne Siņicina, Jekaterina Kudrjavceva, Viktorija Silvestrova un Nikola 
Pinkse, mediju komitejas dalībnieki ir Loreta Māliņa, Aivis Reinis, Māra Imša 
un Lauris Vugulis, kultūras komitejā ir Krista Kušnere, Dita Brimerberga un 
Jana Patašņika, bet sporta un skolas vides komitejā ir Dagnija Dreika un 
Kristijans Sipāns. Bet, protams, lai mēs uzsāktu radošo darbošanos un 
būtu oficiāli Skolēnu domes dalībnieki, mums notika pirmā sēde, kuras laikā 
bija mūsu iesvētības. 

Manuprāt, tās bija ļoti pārdomātas un interesantas, jo iesvētību laikā mēs 
aizceļojām pie dažādu tautu kultūrām, kur katrā vietā tika piemeklēta kāda 
spēle. Protams, kā jau iesvētībām raksturīgi, bija arī dažādi uzdevumi, kas 
pārbaudīja mūsu vēlmi būt šajā komandā. Bet galu galā, izbaudījuši dažādu 
tautu paražas un izpildījuši prasītos uzdevumus, visbeidzot varējām cienīgi 
dot zvērestu, soloties nesavtīgi darboties Madonas pilsētas vidusskolas 
Skolēnu domē. Pēc tam arī atstājām savu pirkstu nospiedumu, kas bija kā 
piederības zīme Skolēnu domei, un katram arī bija jāapēd ķiploka gabaliņš, 
lai daudz neslimotu un visi būtu izturīgi.

Un nu jaunā Skolēnu dome jau aktīvi darbojas, padarot skolēnu ikdienu 
raibāku, veidojot dažādus pasākumus, akcijas un konkursus. Esot skolēnu 
domes komandā, saprotu, ka šī ir tā vieta, kur jaunieši attīstās kā personības, 
atklājot savus talantus un intereses. Jo vairāk skolēns piedalās dažādos 
pasākumos, jo viņa garīgās un fiziskās aktivitātes kļūst jautrākas, krāsainākas 
un interesantākas, tāpēc nesēdēsim malā un nebaidīsimies no grūtībām, bet 
gan iesaistīsimies un baudīsim dažādas iespējas!                                                                                                                      

JANA PATAŠŅIKA

SKOLAS DZĪVE

Jaunais Skolēnu domes sastāvs.                                Fotografēja DAIGA BERĞE

No kreisās puses Kārlis Gailums, no labās - Linda Kaščuka. 
Fotografēja AIVIS REINIS
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LABO DARBU IZAICINĀJUMU NEDĒĻA

Jau vienpadsmito gadu Latvijā tiek 
rīkota „Labo darbu nedēļa”. Šogad tā 
norisinājās no 7. līdz 13. oktobrim, 
taču mūsu skolā rosība bija manāma 
jau septembra pēdējā nedēļā, kad 
ikviena klase tika aicināta paveikt 
labo darbu par godu skolas ēkas 50 
gadu jubilejai.

Skolēni un skolotāji bija ļoti 
atsaucīgi, un „Labo darbu izicinājumu 
nedēļā” piedalījās 25 klases, kopā 
tika paveikti 28 labie darbi. Skolēni 
uzkopa un rotāja skolas telpas, 
laistīja, pārstādīja un apkopa skolas 
augus, cienāja cits citu ar rudens 
veltēm, kā arī palīdzēja bibliotekārēm 
un pavārēm. Sporta laukumā esošās 
riepas ieguva jaunas nokrāsas, 
pirmklasniekiem tika uzdāvinātas 
galda spēles, lai varētu interesantāk 
pavadīt laiku rotaļu istabā, un ikviens 

tika iepriecināts ar anekdoti e-klases pastā.

Akcijas mērķis bija ne tikai uzlabot skolas vidi un iepriecināt vienam otru, 
bet arī saliedēt klasi un vairot labos darbus. Klases savus darbus iemūžināja 
fotogrāfijās, kuras tika publicētas sociālajos tīklos, lai ikviens no tām varētu 
iedvesmoties. Iesūtītās fotogrāfijas var aplūkot vietnēs Instagram (@
mpvlabiedarbi) un facebook (MPV Labie Darbi).

Liels paldies ikvienai klasei par dalību „Labo darbu izaicinājumu nedēļā”! 
Darīsim labos darbus, dalīsimies ar tiem un mudināsim citus sekot mūsu 
piemēram! 

SABĪNE SIŅICINA

AKTUĀLI

Fotografēja DAGNIJA DREIKA Fotografēja IVETA NAGLE

IEJUŠANĀS MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLĀ
  Mani sauc Ērika Līna Rivseniece, un es mācos Madonas pilsētas vidusskolas 10.b klasē. Apmeklēju J.Norviļa Madonas 

mūzikas skolu, kur jau sesto gadu apgūstu kokles spēli,  un brīvajā laikā nodarbojos ar vieglatlētiku. Mācības Madonā uzsāku 
5.klasē, pēc 4 gadu ilgām skolas gaitām Dānijas pilsētā – Koldingā.

  Sākotnēji, ienākot pa skolas durvīm, es biju ļoti nobijusies. Melni svārki, balta blūze, ziedi – tā bija kombinācija, kas man 
bija pavisam sveša. Dānijā nebija tādas Zinību dienas. Atgriežoties no vasaras brīvlaika, kas beidzās augusta sākumā, mēs 
ar pirmo skolas dienu uzsākām mācības. Uzsākt mācības Latvijā bija, kā spert soli nezināmajā.

 Problēmas man sagādāja pierašana pie šeit pieņemtā režīma, neskaitāmajām pārbaudēm, kontroldarbiem un 
laikietilpīgajiem mājasdarbiem. Dānijā atzīmes sāk likt tikai no 7.klases. Es nebiju pieradusi pie daudzkārtējās prasmju 
novērtēšanas skalā no 1 līdz 10. Es vēl baudīju savu neskarto bērnību. Man bija grūti pārslēgties uz salīdzinoši prasīgo, 
atbildības pilno mācību sistēmu. 

  Toties man nebija grūtību iejusties skolas dzīvē, jo man bija ļoti izpalīdzīgi un sirsnīgi klasesbiedri, un es ātri atradu savu 
draugu grupiņu, kura man palīdzēja jebkurās grūtībās. Skolotāji arī bija un joprojām ir ļoti pretimnākoši un labprāt atbildēja 
uz katru uzdoto jautājumu, bet vislielāko atbalstu saņēmu no latviešu valodas skolotājas Sandras Šimkēvičas, kura man 
palīdzēja paaugstināt savu pašvērtējumu, atrast savu izaugsmes ceļu un nenosodīja mani par pieļautajām kļūdām, bet 
gan uzsmaidīja un paslavēja par paveikto darbu un centību. Viņa man palīdzēja atvērties un atteikties no bailēm par sava 
viedokļa izpaušanu. Esmu pateicīga ikvienam, kas man palīdzēja kļūt par to, kas  esmu šodien.

  Es jau pirmā mēneša laikā biju ļoti labi iejutusies savā jaunajā kolektīvā, un domāju, ka tas arī nevienam citam nesagādātu 
grūtības, jo, ja apkārt ir jauki un izpalīdzīgi cilvēki, tad viss ir iespējams. Galvenais ir izpausties un iesaistīties klases dzīvē, 
nepalikt malā.

(Turpinājums 4.lappusē)
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  (Turpinājums no 3.lappuses)

Šo 5 mācību gadu laikā mani uzskati 
par Madonas pilsētas vidusskolu 
ir kļuvuši ar katru gadu tikai labāki. 
Es patiešām novērtēju skolotāju 
ieguldītās pūles stundās un skolēnu 
domes kreatīvos pasākumus, kuri 
palīdz Madonas pilsētas vidusskolu 
padarīt ne tikai par mācību iestādi, bet 
arī par vietu, kur mēs varam labi kopā 
pavadīt laiku un radīt neaizmirstamas 
atmiņas. 

Man pašai ienākšana jaunā vidē 
nesagādā ļoti lielas grūtības, jo 
sevi uzskatu par  komunikablu 
un pretimnākošu cilvēku, bet, ja 
jaunpienācējs ir kautrīgāks un 
klusāks, domāju, ka būtu labi, ja klasē 
noteiktiem cilvēkiem būtu pienākums 
parūpēties un palīdzēt iejusties 
jaunajiem skolēniem, līdz viņi paši 
būtu pietiekami droši, lai atrastu 
savu draugu grupu, kas atbilstu viņu 
personībai.

Es domāju, ka veiksmīga iejušanās 
nav atkarīga tikai no kolektīva, bet arī 
pašam no sevis, jo kādu pieņemt ir 
daudz vieglāk, ja pats tam ļaujas un 

IEJUŠANĀS MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLĀ

1. Novieto modinātāju tālāk!

Ja savu modinātāju pirms iešanas gulēt atstāsi otrā istabas galā, tad tev noteikti nāksies celties un to no rīta izslēgt. Tā 
skaņa no rītiem ir tik kaitinoša, ka ātri vien to apklusināt gribēsi!

2. Turi blakus ūdens glāzi!

No rītiem, lai pilnībā pamostos, nepieciešams izdzert ūdens glāzi. Ja nu gadījumā šis ieteikums tev nepatīk, iedzer kādu 
dzērienu, kurš satur kofeīnu, piemēram, kafiju vai tēju (paturi prātā – šis nav pats veselīgākais veids).

3. Atsakies no „smagiem” ēdieniem pirms gulētiešanas!

„Smagie” ēdieni, kā žāvējumi, saldumi, sēnes, rada smaguma sajūtu kuņģī, tāpēc nevar aizmigt un no rīta pamosties ir 
grūtāk.

4. Iesāc rītu ar motivāciju!

Viegli ir piecelties, ja tev ir motivācija, piemēram, ilgi gaidītā tikšanās ar draugiem vai kāds jauks, patīkams notikums.

4 PADOMI, KAS NO RĪTIEM PALĪDZĒS PAMOSTIES VIEGLĀK UN ĀTRĀK

IETEIKUMUS APKOPOJA VIKTORIJA SILVESTROVA

neslēpj sevi un savu personību. Ir jāprot parādīt sevi tā, kā grib, lai citi to saredz.

Noteikti atteiktos no atgriešanās iepriekšējā skolā, jo šeit man ir dotas tik daudzas 
izaugsmes iespējas gan mācībās, gan arī sportā. Es varu piedalīties olimpiādēs, 
daiļdarbu  konkursos, varu gūt iespēju pārstāvēt savu dzimteni starptautiskās 
sacensībās. Es gūstu pieredzi, kas man noderēs savas nākotnes veidošanā, bet 
pats galvenais – es varu augt līdz ar savu dzimto zemi.

Es novēlu, lai mūsu skolai netrūktu zinātkāru un centīgu skolēnu, kuri būtu gatavi 
celt Madonas pilsētas vidusskolas vārdu augstu, lai netrūku radošu prātu, kuri 
izdaiļotu skolas dzīvi, un lai netrūktu prasmīgo skolotāju, kuri palīdzēs rast atbildes 
nākotnes šķēršļu pārvarēšanai!

ĒRIKU RIVSENIECI INTERVĒJA KĀRLIS GAILUMS

Foto no personīgā arhīva
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SKOLĒNU DOMES IKMĒNEŠA APTAUJA
Katru mēnesi Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu dome aptaujās skolēnus un pedagogus par visdažādākajiem 

jautājumiem un pasākumiem. Šī mēneša tēma – skolas sākums, brīvlaiks un iejušanās skolā. Oktobrī tika iesniegtas 
apmēram 190 atbildes.
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ŠAUSMU NAKTS MISTĒRIJAS
Helovīns jeb Visu svēto diena ir laiks, 

kad reizi gadā atveras vārti uz viņsauli 
un dzīvos apciemot nāk mirušie. Taču, 
izmantojot izdevību, līdz ar tuvinieku 
gariem pie cilvēkiem no elles nonāk 
arī dažādi mošķi, aktivizējas raganas, 
burvji un citas mistiski nelāgas 
būtnes. Arī Latvijā miglas un ēnu 
pārņemtie rudens vakari līdz pat šim 
brīdim zināmi kā veļu laiks.

Jautru un mistiski aizraujošu kopīgu 
nodarbju nekad nevar būt par daudz –  
galvenais, lai pašiem un citiem ir 
prieks.

Arī mūsu skolā 30. oktobra vakarā 
notika īpatnēji mistiskas parādības, –  
skolu bija apsēduši dažādi ļaunuma 
iemiesojumi: asinssūcēji, spoki, 
vampīri, burvji, raganas un citi no 
viņsaules atnākušie, kuru vārdus mēs 
tā arī nekad neuzzināsim…, jo aptuveni 
50 mūsu skolas jaunieši brīvprātīgi un 
drosmīgi stājās pretī ļaunumam un 
burvestībām, lai, pārvarot dažādus 
šķēršļus, glābtu mūsu skolu no 
iznīcības.

Cik daudz šausmu mūsu varoņiem 
bija jāpiedzīvo! Viņi sastapās gan 
ar izķidātiem līķu kauliem, no 
orbītām izplēstām acīm, izgrieztiem, 
izpreperētiem cilvēka orgāniem un 
izlietām, dzelžainām asinīm!

Visur uzdarbojās dēmonu bari, – 
izdzirduši zvana skaņas no elles 
asiņainajiem sātana mežragiem, tie 
līda ārā no tumsas, zagās klāt, griezīgi 
brēca, izkaptīm švīkstot, motorzāģiem 
rībinot, dakšām un tuteniem šaušalīgi 
griežot, viņi vēlējās nozagt 50 
drosmīgo jauniešu dvēseles! 

Nezināmas radības vilināja 
ekskursijā pa skolu, kur vienā no 
pieturpunktiem bija jāiepazīst 
aizvēsturiska rituāla karte. Ar šīs 
kartes palīdzību jaunieši spēja atrast 
telpas, kurās noslēptas burvestībām 
pilnās un spēcīgās rituāla sastāvdaļas.

Veicot dažādus uzdevumus: jaucot dziras, kārtojot orgānus pēc to vērtībām, 
liekot pasaules kulta karti, pētot visdažādākos elles izvirdumus, neitralizējot 
vienu no laika atskaites spridzekļiem, atklājās tas, ka viens no mūsu skolas 
gidiem ir neviens cits kā pats nelabais, kura vadībā tika sagūstīta, ķēdēs 
savažota un iemesta skolas tumšajā pagraba cietumā labsirdīgā gide 
Jevgeņija. Drosmīgie jaunieši, nebaidoties no paša nelabā, devās glābt meiteni, 
kuras vadībā tika veikts rituāls, un ļaunuma portāls, pateicoties Jevgeņijai, tika 
aizvērts, padzenot sātaniskos iebrucējus, jācer – uz visiem laikiem…

31. oktobra rītā, neko nenojauzdami, atkal skolas durvis vēra lielie un mazie 
mūsu skolas audzēkņi.

Vien sikspārņu kolekcija vēl arvien rotāja mūsu skolas telpas. Ko tas varētu 
nozīmēt? Vai jaunus piedzīvojumus nezināmajā rītdienā?

Adrenalīna mīļotājiem 31. oktobra pēcpusdienā tika piedāvāta šausmu filma 
“The Silence”.

Tiksimies citu gadu…
Autors KĀRLIS GAILUMS

Fotografēja LILIJA MOZGA

Skolēnu domes kopbilde Helovīnu pasākumā “Rituāls”
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Šo jaunieti intervējām, jo, mūsuprāt, 
bija interesanti dzirdēt viedokli no 
cilvēka, kurš bija viens no rudens 
foruma ‘’Īstenojam projekTU’’ 
organizatoriem, kā arī Mārtiņš Smilga 
pasākuma laikā dalījās ar savu pieredzi 
projekta īstenošanā.

Šī gada rudens foruma tēma bija 
projekts, pateicoties Madonas novada 
jauniešu iniciatīvu projektam 2019. 
Tā mērķis bija mudināt un iedvesmot 
jauniešus uzdrīkstēties pilnveidot 
sevi un veidot savus projektus. 
Un pagājušajā gadā veseli desmit 
jauniešu projekti tika īstenoti, tajā 
skaitā arī mans.

Mans projekts bija “Ko tu stipram 
padarīsi?”, tas bija sporta pasākums, 
kurā tika aicināti jaunieši un pieaugušie, 
kas jau ikdienā ir aktīvi vai arī vēlas 
par tādiem kļūt un savu dzīvesveidu 

INTERVIJA AR MĀRTIŅU SMILGU

saistīt ar sportu. Projekta mērķis 
bija mudināt cilvēkus nodarboties ar 
fiziskām aktivitātēm. 

Es ieteiktu arī citiem jauniešiem 
gan veidot projektus, gan organizēt 
pasākumus un, protams, iesaistīties 
Madonas novada jauniešu domē, jo, 
ja mēs būsim vairāk, mēs arī vairāk 

spēsim paveikt. Un lielā aktivitāte piešķirtu 
mūsu novadam dažādību, bagātīgas 
idejas, atšķirīgus viedokļus. Sadarbojoties 
daudz ko būtu vieglāk īstenot. 

Pats Madonas novada jauniešu domē 
esmu jau trešo gadu, jo man ļoti patīk 
šeit darboties. Tas man ir daudz ko devis, 
kā, piemēram, esmu apguvis projektu 
rakstīšanu, pa šo laiku esmu ieguvis 
daudz nozīmīgu kontaktu, kuri nākotnē 
var noderēt, kā arī esmu atvērtāks un 
sociāli aktīvāks.

Madonas pilsētas vidusskolas 
skolēnus un visus jauniešus aicinu 
apmeklēt Madonas novada jauniešu 
domes organizētās aktivitātes, jo katrs 
pasākums ir vērsts uz jauniešiem, lai 
padarītu interesantāku viņu ikdienu. Esi 
aktīvs, jo apkārtējie to novērtēs un tas 
nepaliks nepamanīts!

LINDA KAŠČUKA UN 
 KĀRLIS GAILUMS

Fotografēja DAGNIJA DREIKA

Piektdien, š.g. 11.oktobrī, no 
pulksten 12.00 Madonas novada 
multifunkcionālājā jauniešu iniciatīvu 
centrā “KUBS” norisinājās Jauniešu 
rudens forums “Īstenojam projekTU”.

Jauniešu centra zāli rudenīgās 
noskaņās ieskandināja mūsu talantīgā 
audzēkne Loreta Māliņa ar dziesmām 
“Nebaidies” un “Kas aiz krūtīm sēž?”.

Klātesošos uzrunāja Madonas 
jauniešu centra vadītāja Alda 
Eglīte un Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs. Lai 
jauniešu vidū uzturētu patīkami brīvu 
gaisotni, pēc svinīgās uzrunas sākās 
dažādas interesantas un aizraujošas 
iepazīšanās un sadraudzības spēles. 
Madonas jauniešu domes pārstāvjiem 
tika pasniegtas pateicības balvas par 
ieguldīto laiku un darbu Madonas 
novada jauniešu dzīves aktualizēšanā, 
uzlabošanā un attīstībā.

Pēc kafijas pauzes jauniešu centra 
zāle tika sakārtota tā, lai varētu darboties 
grupās. Diskusijas notika par tēmu 
“Jauniešu iniciatīvu projekti - TU gribi 

RUDENS FORUMS MADONAS JAUNIEŠU CENTRĀ

Foto no sociālajiem tīkliem

par to parunāt?”. Šīs diskusijas un 
konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu 
līdzdalību sabiedriskajos procesos 
Madonas novadā. Kā jau Madonas 
novada mājaslapā aprakstīts: “Veicināt 
jauniešu līdzdalību savu interešu, ideju 
realizēšanā un problēmu risināšanā, 
sekmēt jauniešu lietderīga brīvā laika 
pavadīšanas un neformālās izglītības 
popularizēšanu un aktualizēšanu, 
sniegt iespēju jauniešiem gūt pieredzi 
un prasmes projektu izstrādāšanā, 
realizēšanā, rosināt piederības apziņas 
un lokālpatriotisma stiprināšanu 
jauniešos, izvērtēt iesniegto projektu 
atbilstību izvirzītajam mērķim un 
piešķirt Madonas novada pašvaldības 
finansējumu atbalstāmajiem 

projektiem.”

Foruma turpinājumā plkst. 14.00 notika 
pieredzes stāsti “Es realizēju projektu! Un 
TU?”. Šī projekta ietvaros tika atjaunota 
Ļaudonas Brīvības ielas pietura. Katrīna 
dalījās pieredzē, kādas grūtības, šķēršļi 
bija jāpārvar, lai savu mērķi sasniegtu 
un īstenotu. Un tas izdevās! Paldies 
viņai! Savukārt, Mārtiņš Smilga realizēja 
savu iecerēto projektu “Ko tu stipram 
padarīsi?”. Tas saistīts ar spēka atrakcijām, 
konkursiem, paraugdemonstrējumiem un 
iedvesmojošiem stāstiem par šo tēmu, 
piemēram, “Stiprais gailis”, “Spēka trīscīņa” 
u.c. Skolas ielas 10 sporta laukumā notika 
Raimonda un Ilonas Grīgu iedvesmojošs 
stāsts un BarX paraugdemonstrējumi. Laikā 
no 14.30 līdz 15.30 notika rosinošā nodarbība 
“TU esi pats labākais projekts!”, kur Daces 
Dzilnas vadībā izspēlējām dažādas šai 
tēmai atbilstošas spēles. Turklāt plkst. 15.30 
notika Madonas novada jauniešu domes 
vēlēšanas. Mūsu skolu pārstāvēs audzēkne 
Kristiāna Pamše. 

Novēlēsim veiksmi, radošu ideju 
realizēšanu un pozitīvas sadarbības iespējas 
Madonas novada jauniešu centra komandai! 
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FUKŠU NEDĒĻA

MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLĒNU DZEJA
Ikdienas motīvs

Katru dienu kāds aizsteidzas pa gaiteni.
Steidzas, lai paspētu.

Bet kur?
To ir grūti pateikt.

Gan skolēniem, gan skolotājiem savi plāni.
Kāds steidzas uz mācību stundu,

Kāds cits uz mājām.
Tikai retajam sanāk laiks atpūsties.

Un tā katru dienu.
No septembra līdz maijam.

Katru dienu steigā.
Pa skolas gaiteņiem ar simts dažādām domām.

/Kristiāna Pamše/

Uz skolu!

Pulkstenis jau seši,
Gaiļi dzied.

Laiks mosties un
Ceļā doties.

Caur miglas tīkliem
Sudrabotā rasa vizuļo.
Un saullēkts sarkans,
Caur miglu paveras.

Es dodos katru dienu,
Neskatoties ne uz vienu,

Gan saulē, gan lietū.
Mans uzdevums būt,

Būt tur šodien.
Un sagaidīt ar smaidu
Šo zvanu uz stundu.

/Madonna Anastasija Broka/

Manai skolai

Pirmīšiem uz skolu gribas iet,
Divpadsmitiem tālāk skriet,
Devītie jau satraukumā – 
Tūlīt eksāmeni plaukumā.

Skolā skaļi zvani zvana,
Kā gan paspēt arī man?

Paņemt mantas, paņemt somu
Un vēl līdzi paķert omu.

Visiem tagad negribas
Galvā kalt(i) zinības,

Visiem galvā viena doma – 
Cik gan ilgi brīvlaiks nāks?

/Ance Greidiņa/

Vidusskolas gadi ir īpaši, jo skolēni 

pamazām kļūst pieauguši un cītīgi 

gatavojas lielajai dzīvei. Katru rudeni 

jaunie desmitklasnieki tiek  pārbaudīti 

un sagatavoti Fukšu nedēļā. Šogad tā 

norisinājās no 7. līdz 11. oktobrim.

Lai jaunie vidusskolēni vēl mirkli varētu 

pakavēties atmiņās, nedēļas tēma bija 

„Bērnība”. Kā jau katru gadu, arī šogad 

desmitklasniekiem vajadzēja iejusties 

dažādos tēlos. Pirmajā dienā viņiem bija 

jākļūst par zīdainīšiem, otrajā – jāsapņo 

par nākotni un jāpārģērbjas par savas 

sapņu profesijas pārstāvi. Trešdien visi 

atklāja savas lielākās bailes un murgus, 

iemiesojoties ļaunāko sapņu tēlos, 

ceturtdien viņi atminējās rotaļu laikus 

un pārģērbās par rotaļlietām, taču 

pēdējā dienā desmitklasnieki varēja 

iejusties Flinstonu tēlos.

Protams, tas nebija vienīgais uzdevums. Nedēļas gaitā viņiem bija jāsacer 
savas klases himna un devīze, jāuzņem kopīgas fotogrāfijas un pat jāsaskaita 
skolas pakāpieni un logi. Taču visgrūtākos pārbaudījumus bija jāpārvar trešdien 
iesvētībās. Tika pārbaudīta ne tikai skolēnu fiziskā sagatavotība, bet arī klases 
komandas darbs.

Ilgi gaidītā Fukšu ceremonija norisinājās ceturtdien. Desmitklasnieki atrādīja 
savus sagatavotos priekšnesumus, daži saņēma sodu par nepildītajiem 
uzdevumiem, taču noslēgumā visi deva svinīgo zvērestu 12. klašu skolēniem. 

Jaunie vidusskolēni šo Fukšu nedēļu noteikti atcerēsies kā interesantu un jautru 
notikumu. Tagad viņi ir gatavi vidusskolas piedzīvojumiem!

SABĪNE SIŅICINA

Fotografēja JANA PATAŠŅIKA

Fotografēja KĀRLIS GAILUMS
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SKOLOTĀJU DIENA MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLĀ
4.oktobrī mūsu skolu jau no paša 

rīta pārņēma svētku noskaņa, jo šajā 
dienā mēs svinējām Skolotāju dienu. 
Šis ir mirklis, kad teikt paldies cilvēkiem, 
ar kuriem aizrit mūsu ikdienas gaitas, 
jo pat nogurdinošos rītus, grūtos 
priekšmetus un  neizprotamās tēmas 
mūsu skolotāji spēj padarīt vienkāršākus 
un interesantākus. Pedagogs nedara 
tikai vienkārši darbu, viņš skolēnam 
dod pārliecību par savām spējām, 
iedrošinājumu, kad tas nepieciešams, 
padomu raibajām dzīves dienām un, 
protams, zināšanas.

Tāpēc skolotājus vēlējāmies iepriecināt 
līdz ar ierašanos skolā, kur tos jau  
sagaidīja 10.a klases skolēni ar mazām 
dāvaniņām, patīkamiem vārdiem 
un siltiem smaidiem. Lai atmiņās 
varētu kavēties pēc iespējas ilgāk un 
lai šo patīkamo saviļņojumu tik viegli 
neaizmirstu, skolotājiem  bija iespēja 
arī iemūžināt šīs dienas noskaņojumu 
rudenīgajā foto stūrī. 

Nākamā pieturvieta patīkamām 

No plastmasas atsakās brīvprātīgi

Sākot no 2021. gada, Latvijas veikalos vairs nevarēs 
iegādāties vienreizlietojamos traukus, kas gatavoti 
no tā sauktās miksētās plastmasas sakausējumiem. 
Taču pie mūsu ziemeļu kaimiņiem Tallinā jau drīz 
stāsies spēkā aizliegums publiskos pasākumos lietot 
vienreiz lietojamos plastmasas traukus un ēdamrīkus. 
Latvijas galvaspilsēta Rīga pagaidām nav gatava 
sekot šādam piemēram, bet ir atsevišķas privātas un 
publiskas iniciatīvas, kas mēģina jau tagad atteikties 
no vienreizlietojamajiem traukiem.

Latvijas debesīs, iespējams, manīts bolīds

9.septembra vakarā Latvijas debesīs manīts krītošs 
objekts, kas, iespējams, ir bolīds.

“StarSpace observatorija” pirmdien plkst. 20.57 
novēroja aptuveni 5 līdz 6 sekundes ilgu, lielu objektu, 
kas sadega ļoti zemu atmosfērā bez skaņas, ar 
zaļganzilu liesmu un izteiktu, garu asti. Varēja novērot 
paša ķermeņa degšanu ar neapbruņotu aci. Iespējams, 
tas bija izteikti zaļš bolīds – ļoti spožs meteors, kas 
sakarstot vairākumā gadījumu pilnīgi iztvaiko.

AKTUALITĀTES LATVIJĀ AKTUALITĀTES PASAULĒ
ASV arvien pieprasītākas kļūst ložu necaurlaidīgas 

mugursomas

Laikā, kad skolēni atgriežas skolas solos, ASV veikalu 
plauktos arvien biežāk sāk parādīties ložu necaurlaidīgas 
mugursomas. CNN izpētījuši, ka 10 gadu laikā skolas 
piedzīvojušas 180 masu apšaudes un tās prasījušas 
356 cilvēku dzīvību. Un tendence ir augšupejoša – ar 
katru gadu apšaudes mācību iestādēs ASV notiek arvien 
biežāk.

Simtiem tūkstošu skolēnu daudzviet pasaulē iziet 
ielās klimata protestos

Simtiem tūkstošu skolēnu kārtējo reizi izgāja ielās 
visā pasaulē, lai pievienotos klimata protestiem, ko 
iedvesmojusi zviedru skolniece Grēta Tūnberga. Mēs 
neapmeklējam stundas, lai sniegtu jums mācību, 
– tāds ir viens no lozungiem kārtējā skolēnu masu 
demonstrācijā pret klimata izmaiņām. Protesti notiek 
daudzviet Eiropā, kā arī Ziemeļamerikā, Dienvidkorejā, 
Jaunzēlandē un citur.

AKTUALITĀTES APKOPOJA VIKTORIJA SILVESTROVA

Fotografēja KRISTA KUŠNERE
emocijām bija pie skolas bibliotēkas. Tur visiem 
sanākot, mūs priecēja 10.b klases skolēnu ar 
tauriņiem izrotātā siena. Pasākumam sākoties, 
skolotājus ar skaistu dzejoli sveica vadītāji 
Kristijans un Dagnija, tālāk sekoja videoklips, kurā 
mūsu skolas skolēni dalījās ar to, kas, viņuprāt, 
ir skolotājs, ko skolēni sagaida no pedagogiem, 
un, protams, tika paslavēti arī tieši mūsu skolas 
skolotāji un izteikti tiem dažādi vēlējumi. Pēc 
tam bija arī uzdevums, kas lika visiem pasmaidīt. 
Skolotājiem zem krēsliem bija jāsameklē 
pielīmētas lapiņas, uz kurām bija rakstīti 
uzjautrinoši iemesli, kāpēc skolēni nāk uz skolu, 
kā, piemēram, lai būtu iemesls pajautāt vecākiem 
naudu bulciņām, lai staigātu ar skaļu mūziku 
pa gaiteņiem, lai izmantotu skolas bezmaksas 
internetu utt. Un pasākuma izskaņā Loreta, 
meitene no 11.b klases, skolotājus iepriecināja ar 
dziesmu.

Lai šo dienu padarītu 
interesantāku ne tikai 
skolotājiem, bet arī skolēniem, 
uz skolu bija ieradušies 
skolotāju izraudzīti dažādu 
profesiju speciālisti, kuri vadīja 
2.mācību stundu. Tā bija iespēja 
paplašināt savu redzējumu, 
aizdomāties par savu nākotni 
un vienkārši uzzināt kāda cita 
pieredzi. Speciālisti lika arī 
saprast to, ka jau tagad ir ļoti 
svarīgi pievērsties tam, kas 
pašu patiesi interesē, un ka ir 
jāizmanto visas skolā sniegtās 
iespējas.

Mūsu skolā svētku sajūta 
virmoja visu dienu! Pa gaiteņiem 
bija manāmi skolēni ar ziediem 
rokās, visiem sejas rotāja plaši 
un patiesi smaidi, skolotāji 
jutās novērtēti un pacilāti. Šie 
priekpilnie brīži mums palīdz 
izdzīvot arī katru vienkāršo, bet 
piesātināto ikdienu. 

LINDA KAŠČUKA



IETEIKUMI, LAI LABĀK IEJUSTOS AUGSTSKOLĀ

SMAIDIET!

Sveiki, „Tuvplāna” lasītāji! Esmu 
Ričards Gurskis. Esmu 21 gadu vecs 
students un šobrīd mācos Rīgas 
Tehniskās universitātes Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultātē.

Studentiem tiek piedāvāti vairāki 
pasākumi, kuru ietvaros iespējams vēl 
pirms studiju uzsākšanas iepazīties ar 
saviem topošajiem studiju biedriem. 
Ļoti iesaku apmeklēt pirmkursnieku 
nometni, ko pats diemžēl neizdarīju, 
bet kursa biedri ir stāstījuši, ka šis 
pasākums ļauj iepazīt vienam otru 
un ļoti palīdz iegūt savstarpējo saikni, 
kuru izveidot, sākoties mācībām, jau 
ir krietni grūtāk. Tomēr, godīgi sakot, 
iespēju ir ļoti daudz, bet šīs iespējas 
ir atkarīgas arī no pašas fakultātes. 
Katrs jaunais students noteikti bez 
informācijas par šīm aktivitātēm 
nepaliks. Pats diemžēl nevienu no šīm 
iespējām neizmantoju, jo brīvo laiku 
nākas pavadīt, darot citus darbus.

Topošā studenta mācību piederumi 
ir ļoti atkarīgi no fakultātes profila. 
Lielākoties tie neatšķiras no 
vidusskolēna darba piederumiem, 
taču dažas lekcijas (praktiskie darbi) 
pieprasa īpašus mācību līdzekļus 

Foto no sociālajiem tīkliem

(rasēšanas papīru, milimetru papīru, 
dažādu cietību zīmuļus u.c.)

Trīs jūtamākās atšķirības starp 
vidusskolēna un augstskolas studenta 
ikdienu ir tādas, ka augstskolas 
studentam ir daudz vairāk brīvā laika, 
bet šis laiks ir jāsaplāno un pareizi jāprot 
pavadīt, kā arī krietni vairāk ir pašam 
mājās jāmācās, ja patiesi ir vēlme kaut 
ko apgūt un mācību jomā virzīties uz 
priekšu. Un, protams, pamazām sākas 
arī pieaugušo dzīve. Dzīve kopmītnēs 
vai dzīvoklī. Pašam ir jāsāk plānot savs 
budžets un laiks.                                                                                                                    

 Nešaubīgi – arī augstskolā ir iespēja 

parādīt sevi ne tikai mācību procesā, 
bet arī sabiedriskajā darbā. Ir iespēja 
pievienoties studentu pašpārvaldei un 
veicināt jaunu ideju ierosināšanu un 
realizēšanu studentu dzīvē.

 Visām fakultātēm ir pieejamas 
stipendijas, kuras var iegūt aptuveni 10% 
studentu  no kursa, tie,  kuri ir spējuši sevi 
parādīt kā atbildīgus un mācīties gribošus 
cilvēkus.Ja ar lekcijām un patstāvīgu 
mācīšanos vien nepietiek, lai izprastu 
tēmu, tad ir pieejama elektronisko studiju 
vide, kurā pieejami mācību materiāli. 
Vienmēr ir pieejama RTU Zinātniskā 
bibliotēka ar milzīgu mācību literatūras 
klāstu. Arī daudzi pasniedzēji ir ļoti 
atsaucīgi un vienmēr centīsies palīdzēt, ja 
ir radušās kādas neskaidrības.

  Es novēlu visiem, kuri vēlas turpināt 
izglītoties tālāk, pieradināt sevi jau 
vidusskolā, ka ir jāmācās. Uzsākt studijas 
būs krietni vieglāk, ja būs jau iestrādājies 
režīms, no kura nevajadzētu novirzīties. 
Iesaku vienmēr kādu mazu daļiņu 
no dienas veltīt tikai mācībām. Ja to 
paturēsiet prātā, tad studijas nesagādās 
nekādas problēmas.
                                                                             Ričardu Gurski intervēja

 LINDA KAŠČUKA
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