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IMANTA PULKSTEŅA foto

Nu jau veikalu plaukti ir pilni ar Ziemassvētku rotājumiem, logos 
aizvien vairāk var  manīt mirgojošas lampiņas, rokas nemitīgi sniedzas 
pēc mandarīniem, un pašam ir vēlme ietīties siltā segā un skatīties 
filmas. Taču vai atceries, ka pavisam nesen tika aizvadīti Latvijas valsts 
svētki? Un tieši tāpēc vēlējāmies šo avīzes „TUVPLĀNS”  numuru veidot 
patriotiskās noskaņās, lai tā būtu iespēja atsaukt atmiņā dažādās 
aktivitātes, kas tika organizētas par godu mūsu mīļajai dzimtenei.

Taču nevar aizmirst arī to, ka maziem solīšiem jau tuvojas gada 
noslēgums un atzīmju izlikšana. Lai tev palīdzētu šajā svētku 
virpulī tomēr pirmo semestri beigt ar labām sekmēm, mēs tev 
esam sagatavojuši dažādus ieteikumus, kas palīdzēs tās uzlabot. 
Atceries, ka ir svarīgi ticēt saviem spēkiem un tiekties uz mērķi! 

Bet, cītīgi mācoties un veicot dažādus darbiņus, atvēli kādu mirkli, lai 
palasītu šo avīzi un uzzinātu, cik daudz dažādu notikumu virmo mums apkārt! 
Lai tev sirds siltuma, prieka, tuvu cilvēku un sniegpārsliņu pildīts šis laiks!
MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU DOMES PREZIDENTE 

LINDA KAŠČUKA
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Lai godinātu Latviju un radītu svētku 
noskaņu, šī nedēļa (11. – 15.11.) 
tika bagātīgi pildīta ar dažādām 
aktivitātēm un pasākumiem; viens no 
tiem, kā jau katru gadu, bija ierindas 
skate, kas norisinājās 14.novembrī.

Šis ir laiks, kad ik gadu visa 
skola gatavojas, lai prezentētu 
savu prasmi soļošanā, dziedāšanā 
un komandas darbā. Manuprāt, 
visi vēl aizvien var atminēties 
saspringtos mēģinājumus un galvā 
skanošo „kreiso, kreiso”! Šo prasmju 
kopumu vērtēja ne tikai skolotāji, 
bet arī viesi no zemessardzes.  

Soļošanas laikā katra klase parāda 
savu saliedētību un prasmi darboties 
vienoti. Komandai ir jāizceļas gan 
ar labu dziesmas skanējumu, gan 
precīzu darbību izpildi, stāju, vienotu 
noformējumu, labu komandieri 
u.c. Pēc tam, kad visas klases ir 
nosoļojošas un žūrija izvērtējusi katru 
priekšnesumu, notiek apbalvošana. 
Pirmās vietas tiek dotas tām 
klasēm, kas ieguvušas visvairāk 
punktu iepriekš minētajos kritērijos. 
Šogad 4 . – 6.klašu grupā 1.vietas 
ieguvēji ir 5.a klase,  pamatskolas 
grupā tie ir 7.c klase, un vidusskolas 
grupā 1. vietu ieguva 11.b klase.

TĒVZEMES NEDĒĻA

15. novembrī notika arī  skolas svinīgā līnija, kur bija sapulcējušies visi skolēni un 
skolotāji. 2.stundas laikā, uzposušies un ar patriotisku kņudoņu vēderā, devāmies 
uz lielo sporta zāli. Lai vēl brīdi pakavētos Latvijas godināšanā, šo līniju sākām 
ar valsts himnu, pēc tam pasākuma vadītāji, kas bija 11.a klases skolēni, mums 
atgādināja un lika aizdomāties par mūsu tautas vērtībām. Dzejoļi, runas, viktorīnas 
balvu pasniegšana, un tomēr visvairāk mani saviļņoja kopīgi dziedātās dziesmas, 
jo latvieši taču ir vienoti dziesmā, tur slēpjas mūsu brīvības gars un degsme. 

Man ir liels prieks, ka mūsu skola novērtē mūsu mazo, skaisto Latviju 
un šo cieņu un mīlestību cenšas ieliet katra skolēna sirdī, jo šī nedēļa tik 
tiešām atsauc atmiņā mūsu valsts vērtības, labās īpašības, gadu gaitā 
piedzīvotos notikumus, skaistās vietas un to, ka Latvija esam mēs paši!

LAURIS VUGULIS

Fotografēja DITA BRIMERBERGA

Fotografēja DITA BRIMERBERGA

Šogad Latvijas armija atzīmēja 
savu simtgadi, tāpēc valsts svētku 
nedēļas ietvaros norisinājās 
konkurss „Latvijas armijai 100”, kurā 
piedalījās vidusskolas klašu skolēni.

No katras klases tika izvirzīta 4 
cilvēku komanda, kuras uzdevums 
bija sagatavot oriģinālu un interesantu 
komandas prezentāciju. Konkursa 
gaitā klases pārstāvji atbildēja uz 
jautājumiem par Latvijas armijas 
vēsturi. Pēc katra jautājuma tika 
parādīta pareizā atbilde, tāpēc ikviens 
klātesošais varēja uzzināt ko jaunu.

VIKTORĪNA „LATVIJAS ARMIJAI 100”
Vēl viens no konkursa uzdevumiem bija 

tautasdziesmas atminēšana. Jau iepriekš katra 
klase saņēma vienu tautasdziesmu, par kuru bija 
jāsagatavo prezentācija ar dziesmas vārdiem, lai 
visi varētu dziedāt līdzi. Konkursa laikā komandas 
minēja citu tautasdziesmas, izlasot mīklu. Pēc 
dziesmas atminēšanas minētāju klase un klase, 
kas sagatavoja prezentāciju, kopīgi to nodziedāja.

Konkursa noslēgumā visi skolēni, skolotāji 
un citi skatītāji apvienoja savas balsis, lai 
kopā dziedātu pēdējo tautasdziesmu, 
ieskandinot visu zāli un atgādinot, ka mūs 
vieno dziesma un mīlestība pret savu dzimteni.

SABĪNE SIŅICINA
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Labdien, mani sauc Dagnis 
Sakne, esmu Latvijas Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas kadets, kā 
arī Madonas pilsētas 1.vidusskolas 
absolvents; esmu bijis arī skolēnu 
domes prezidents vienu gadu.  Vēl 
joprojām esmu amatieris sportā un 
vienkāršs cilvēks ar apgriezieniem.

Savu dzīvi esmu nolēmis saistīt 
ar militāro karjeru, uzskatu, ka 
pagaidām tā ir viena no labākajām 
izvēlēm, jo mans darbs ir saistīts 
ar to, ko patiesi mīlu! Atceros, 
kā, uzsākot mācības vidusskolā, 
man angļu valodas skolotāja  jau 
pirmajā stundā teica: „Dagni, tu pat 
nevarēsi nokārtot eksāmenu šajā 
priekšmetā!” Man  angļu valoda 
tiešām nebija tajā augstākajā  līmenī, 
bet tas bija viens no  svarīgākajiem 
nosacījumiem, lai iestātos 
akadēmijā, to iepriekš nezināju. Tas 
pierāda to, ka dzīvē nekas nenotiek 
tāpat vien.  Eksāmenu  nokārtoju 
pārsteidzoši labi un varu uz šo 
gadījumu atskatīties tikai ar smaidu. 
Nekad neesmu bijis talantīgs kādā 
jomā. Visu esmu panācis tikai ar 
pareizu attieksmi un smagu darbu.

Manā skolā noteikti aug nākamā 
Latvijas nākotne. Mūsu devīze ir 
„Per aspera ad astra” jeb „Caur 
ērkšķiem uz zvaigznēm”, un tā arī ir 
– ceļš nav viegls! Ir daudz grūtību, 
jāpilnveido sevi katru dienu. Bet kā 
jau teicu – ceļš uz panākumiem 
nekad nebūs viegls! Cieņa ir 
jānopelna, un to vislabāk izdarīt ar 
savu smago darbu un neatlaidību. 
Mācos gaisa spēku novirzienā. 
Ikdienā saskaros ar augstāko 
matemātiku, fiziku, psiholoģiju. Agri 

PAR SEVI STĀSTA DAGNIS SAKNE

ceļos, vēlu eju gulēt, maksimāli 
daudz cenšos pilnveidoties. Mācos 
visu par un ap lidaparātiem, kā 
arī izkopju savas līdera prasmes.

Sports man ir iemācījis pieņemt 
savas kļūdas, zaudējumus 
un uzvaras, tas man ir devis 
daudz spilgtu emociju.  Neviens 
nepiedzimst stiprs, bet gan padara 
sevi tādu. Tagad mans ieteikums – 
mācieties stundu laikā, lai nav 
tas jādara papildus mājās, 
koncentrējieties  maksimāli daudz 
šajās 40 minūtēs. Neaizmirstiet par 
sportu,  jo sports ir viena no atslēgām 
veselīgam dzīves veidam. Lai 
iestātos manā augstskolā, ir jāiziet 
cauri ļoti daudzām  pārbaudēm: 
tā ir veselības pārbaude, tava 
uzvedība komandā, tavas līderības 
prasmes, sekmes, fiziskie normatīvi 
un dažāda cita veida testi. Tie, 

Foto no personīgā arhīva

kuri vēlas šeit studēt, noteikti 
atradīs visu sev interesējošo 
informāciju mājaslapā  https://
www.naa.mil.lv/ 

Labprāt piedalos un palīdzu 
211. jaunsargu vienībai, kuru 
vada J. Švika. Esmu bieži 
aizņemts, bet, ja sanāk laiks, tad 
nekad neatsaku palīdzību. Mūsu 
starpā ir izveidojusies laba 
sadarbība. Neesmu aizmirsis 
to, no kurienes esmu nācis.

Pirms uzsāku savas studijas, 
domāju, ka studēšu  medicīnu 
un specializēšos par zobārstu. 
Bet tomēr esmu  nonācis šeit. 
Vidusskolas laikā iesaistījos 
daudzos projektos, ieguvu daudz 
kontaktu un draugu, tomēr visi 
ceļi aizveda uz Aizsardzības 
akadēmiju.  Sapņoju par savu 
uzņēmumu.  Gribēju    turpināt 
nodarboties ar sportu, šeit to 
spēju apvienot ar studijām. 
Infrastruktūra te ir lieliska! 
Pieļauju domu, ka varētu 
specializēties par pilotu, tā varētu 
būt mana nākotnes profesija. 

Viss dzīvē nenotiks tā, kā jūs to 
būsiet izplānojuši, iesaistieties 
visos ārpusskolas pasākumos, 
esiet aktīvi, tas jums noderēs, 
un tā būs pati nozīmīgākā 
pieredze, kas veidos jūsu ES! 
Izvirziet mērķus un pierakstiet 
tos, virzieties uz tiem. Novēlu 
Madonas pilsētas vidusskolas 
audzēkņiem un Latvijai gaišu 
nākotni. Nākotni, kuru veidosim 
tikai mēs paši. Esiet patrioti un 
mīliet savu zemi, jo tāda mums 
ir tikai viena uz šīs pasaules!

INTERVĒJA DAGNIJA DREIKA

MPV 
ABSOLVENTS  

STĀSTA
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KĀ UZLABOT SEKMES SKOLĀ
 √ Atceries, ka vienmēr vari palūgt klasesbiedriem vai draugiem 

paskaidrot tēmu, jo dažkārt no vienaudžu stāstītā varēsi izprast vairāk.

 √ Ieraksti vajadzīgo tēmu YouTube, tur noteikti atradīsies kaut kas noderīgs! 

 √ Mācies ne tikai lai iegūtu labu atzīmi, bet lai paplašinātu savu skatījumu uz pasauli!

 √ Lai motivētu sevi darīt uzdotos darbus, piemēram, uzrakstīt eseju, sagatavoties kontroldarbam, uztaisīt 
prezentāciju utt., izdomā sev apbalvojumu, piemēram, atpūties kādu laiku, noskaties filmu, apēd kādu našķi.

 √ Lasi grāmatas! Tas uzlabos gan tavu vārdu krājumu, gan veicinās iztēli, gan 
uzlabos pieturzīmju dabisko izjūtu, kā arī iemācīs tevi sakoncentrēt uzmanību.

 √ Lai uzlabotu kādu svešvalodu, runā ar draugiem šajā valodā, pamēģiniet sarakstīties 
svešvalodā, skaties filmas un video citās valodās vai klausies dziesmas.

 √ Izmanto mācību stundas lietderīgi, darot skolotāja uzdoto!

 √ Pārbaudes darbā atstāj pēc iespējas mazāk neizpildītu uzdevumu, pat ja neesi pārliecināts 
par atbildes pareizību, raksti to, jo varbūt kaut daļa no tās būs pareiza! 

IETEIKUMUS APKOPOJA LINDA KAŠČUKA

VESELĪBAS NEDĒĻA
MŪSDIENU 

AKTUĀLITĀTE
No 25. līdz 29. novembrim skolā 

norisinājās Veselības nedēļa. 
Šīs nedēļas mērķis bija rosināt 
ikvienu skolēnu aizdomāties par 
savu veselību un apkārtējo vidi.

Iesākot šo nedēļu, otrdien 
vidusskolas skolēni izkustējās un 
pierādīja savas spējas volejbola 
sacensībās, kurās visaugstākos 
rezultātus uzrādīja 11.a  klase, 
otro vietu ieguva 12.b klase, 
savukārt 10.b klase ieguva trešo 
vietu. Volejbola sacensības ir vēl 
viens pierādījums tam, ka sports 
un veselīgas aktivitātes satuvina 
gan klasesbiedrus, gan draugus.

Lai veicinātu jauniešus aizdomāties 
arī par apkārtējo vidi un mudinātu 
tos izprast piesārņojuma nopietnību 
es, 11.b klases skolniece Loreta 
Māliņa, piedāvāju lekciju par less un 
zerowaste. Jaunieši varēja  uzzināt 
dažādus interesantus faktus par 
piesārņojuma stāvokli apkārtējā 
vidē, par to, kā tas ietekmē  mūs un 

dzīvniekus, kā arī ko mēs varam 
darīt, lai piesārņojuma problēmas 
mainītu un samazinātu. Un ir tik 
tiešām daudz arī ne tik sarežģītu 
soļu, kurus veicot, mūsu zaļās 
Latvijas piesārņojums samazināsies 
vairāk, piemēram, atkārtoti izmantot 
plastmasas maisiņus un tad, kad 
tie jau beigušies, vairs tos nelietot, 
bet izmantot auduma maisiņu, 
lietot metāla salmiņus, mazāk 
pārvietoties ar privāto automašīnu, 

bet izmantot sabiedrisko 
transportu, velosipēdu 
vai daudz staigāt kājām.

Visas nedēļas laikā skolēniem 
bija iespēja piedalīties arī 
konkursā  „Vesels = laimīgs”. 
Konkursa uzdevums bija uzņemt 
fotogrāfiju, kas iedvesmotu citus 
veselīgam uzturam vai dabai 
draudzīgākam dzīvesveidam. 
Tika iesūtītas diemžēl tikai 5 
fotogrāfijas, kuras uzņēmuši 
11.b, 8.a, 11.a, 5.b un 10.a 
klases skolēni. Daļa no konkursa 
attēliem iedvesmo vairāk 
kustēties, sportot un darīt to 
kopā, citi iedvesmo ēst augļus 
un dārzeņus, vēdināt telpas un 
sargāt organismu no slimošanas. 

Paldies visiem, kuri piedalījās 
veselības nedēļas aktivitātēs 
un dalījās ar saviem veselīga 
dzīvesveida padomiem! Ceru, 
ka šis laiks jums palīdzēja 
iedvesmoties un varbūt pat 
nonākt pie lēmuma, ka ir vērts 
ko pamainīt savā ikdienā!

LORETA MĀLIŅA
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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 – dzimtene, 
patriotisms un Latvijas proklamēšanas diena. Novembrī tika iesniegtas apmēram 165 atbildes.
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Fotografēja DITA BRIMERBERGA

Mārtiņdiena ir seni latviešu svētki, 
iezīmējot pieguļas un ganu laika 
beigas. Svētku izcelsme meklējama 
tālā pagātnē. Mārtiņi nav vienlīdz 
populāri ar Ziemassvētkiem, taču 
skolās, ģimenes vidū un daudz kur 
citur svētki mūsdienās nav aizmirsti un 
katru gadu tiek atzīmēti. Bērni, vecāki, 
vecvecāki iesaistās svētku plānošanā 
un sagatavošanā, taisot gardu maltīti 
un maskas. Tas ir laiks, kad ģimene 
pavada brīvo laiku kopā, veidojot 
skaistu un neaizmirstamu svētku 
sajūtu. Arī skolās notiek rosīšanās, 
gaidot svētkus. Piemēram, Madonas 
pilsētas vidusskolā, kur ik gadu 
norisinās Mārtiņdienas tirdziņš, kurā 
piedalās skolēnu mācību uzņēmumi, 
kurus attīsta un pilnveido jauki, gudri 
un talantīgi skolēni. Ar   savām idejām 
viņi dāvā brīnišķīgu svētku sajūtu.        

Norisinoties Mārtiņdienas 
tirdziņam, var apgalvot, ka Madonas 
pilsētas vidusskolā mācās 
mērķtiecīgi jaunieši, protams,  arī  
skolotāji, kuri pieliek savu roku 
tirdziņa pilnveidošanā. Tirdziņš ir 
viena no vietām, kur skolas mācību 
uzņēmumi var reklamēt un piedāvāt 
savu produktu pircējiem. Šogad 
bija ļoti stipra un kompetenta žūrija, 
kurai bija jāizvēlas uzvarētāji no 
dažādām jomām. Žūrija izdarīja 
savu darbu un iedeva balvas tiem, 
kuri sevi parādīja visspožāk. SMU 
«KID’S WONDER»  ieguva balvu par 
kvalitatīvāko produktu, SMU «PET’S 
SPOT» par labāko pārdošanas 
komandu. Videi draudzīga produkta 
nomināciju ieguva SMU «TIME LINE», 
uz zināšanām balstīta uzņēmuma 
balvu ieguva SMU ‹›ECOWOOD››,  
nomināciju par inovatīvāko produktu 
ieguva SMU ››TREE WORKSHOP››, 
par labāko stendu balvu ieguva 
SMU ‹›KAPUPA››, par sociāli 
atbildīgu uzņēmumu tika atzīts SMU 
‹›WOODGOODIES››. Administrēšanas 
specbalvu ieguva trīs skolēnu mācību 
uzņēmumi: ‹›BRACCIALI INDUSTRIE››, 

MĀRTIŅDIENA

‹›HOLD&GO›› un ‹›BETTER WINDOWS››. Liels paldies jauniešiem par gaišu svētku 
sajūtu, un novēlam daudz ideju un iedvesmas jauniem projektiem. Paldies 
visiem skolēnu mācību uzņēmumiem par piedalīšanos Mārtiņdienas tirdziņā. 

Rudens bieži rada cilvēkiem pelēkas domas, drūmu un depresīvu 
noskaņojumu. Taču mācīsimies no senlatviešiem un pavadīsim šo laiku 
jautri, ar labiem darbiem un sevi garīgi attīstot. Nekavējoties piepildīsim 
savus sapņus un pavadīsim šo laiku kopā ar tuviem un mīļiem cilvēkiem. 
Izdomā, kā tu pavadīsi savu ikdienu, lai būtu ko atcerēties visu nākamo gadu!                   

             JANA PATAŠŅIKA
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INTERVIJA AR DAGNIJU DREIKU
Labdien, mani sauc Dagnija 

Dreika, mācos Madonas pilsētas 
vidusskolas 11.a klasē, esmu 
aktīva gan skolas Skolēnu domē – 
sporta un skolas vides komitejas 
vadītāja, gan darbojos jaunsardzē un 
dziedu vidusskolas 10. – 12. klašu 
jauktajā korī, kā arī dejoju tautisko 
deju kolektīvā TDA „Vidzeme”. Kā 
redzams, esmu Latvijas patriote ne 
tikai Latvijas svētkos, bet arī ikdienā. 
Man ir visdažādākie hobiji, piemēram, 
tautiskās dejas, dziedāšana, 
jaunsardze, sporta pasākumu 
organizēšana utt. Ar citiem hobijiem 
spēju vairāk nodarboties tad, kad man 
ir iedvesma un brīvs laiks, piemēram, 
patīk visdažādākie gleznošanas 
un zīmēšanas veidi (esmu arī 
absolvējusi Jāņa Simsona Madonas 
mākslas skolu), siltākās dienās 
patīk riteņbraukšana, peldēšana, 
pārgājieni un citi sporta veidi…

Oficiāli jaunsardzē par jaunsarga 
kandidātu biju kopš 2018.
gada janvāra, ir jāpaiet vismaz 
trim mēnešiem, pilniem ar 
pārbaudījumiem un apmācībām 
gan nodarbībās, gan nometnēs, lai 
svinīgi, ar zvērestu, tiktu pieņemts 
jaunsardzē. Par jaunsargu kļuvu jau 
pirmajā nometnē, kurā piedalījos, 
tas notika 2018.gada 7. jūnijā Cēsu 
sporta nometnē, tātad jaunsardzē 
esmu nu jau gandrīz 2 gadus.

Viens no pašiem galvenajiem 
iemesliem, kāpēc iestājos jaunsardzē, 
bija tas, ka vēlējos sevi pārbaudīt 
un pilnveidot gan morāli, gan fiziski, 
kā arī tāpēc, ka vēlējos sastapt 
jauniešus, kas arī ir patriotiski un 
aktīvi. Pašai interesēja uzzināt, kas 
tā tāda jaunsardze ir, un sapratu, ka 
tajā ir iespēja apgūt dzīvei noderīgas 
zināšanas, ko nemāca skolā. 
Kopš esmu kļuvusi par jaunsargu, 
mana izvēle nav likusi man vilties!

Latvijas jaunsardze iedalās piecās 
novada nodaļās. Vidzemes jaunsargi 
ir 3. novada nodaļas jaunsargi. Tieši es 
esmu 3. novada nodaļas 211.vienības 
jaunsargs. Latvijā kopā ir aptuveni 
8500 jaunsargi, 3. novada nodaļā 

Foto no personīgā arhīva

aptuveni 2500 jaunsargi, Madonas 
rajonā aptuveni 450 jaunsargi, 
Madonas pilsētā 40 jaunsargi. 
Tieši manā, 211.vienībā, (Madona-
Cesvaine-Dzelzava), kuru vada 
instruktors Jānis Švika, ir 85 jaunsargi. 
3.novada nodaļas vadītāja ir Zita 
Rukšāne. Visas Latvijas Republikas 
jaunsargu devīze: „Augsim Latvijai!”

Tieši man nodarbības pasniedz 
instruktors Jānis Švika, treniņu 
nodarbības notiek ceturtdienās skolā 
vai, labos laika apstākļos, ārpus 
tās. Nodarbībās mēs apgūstam 
un pilnveidojam visdažādākās 
prasmes, piemēram, pirmo palīdzību, 
mezglu siešanu un tās veidus, 
lauka kaujas kustības iemaņas, 
ieroču jaukšanu un ieroča atsevišķu 
detaļu nosaukumu pārzināšanu, 
orientēšanos, maskēšanos utt.

Nometnes notiek vismaz reizi 
sezonā, ir gan sporta nometnes, gan 
jaunsargu apmācības un prasmju 
nostiprināšanas nometnes, gan 
līmeņu kārtošanas nometnes, arī 
pārgājieni. Es cenšos piedalīties pēc 
iespējas vairāk jaunsargu aktivitātēs, 
un pēc katras nometnes man ir ko 
paņemt līdzi – daudz jaunu zināšanu.

Esmu piedalījusies trīs svētku 
parādēs (visās, kurās man ir bijusi 
iespēja tikt): 4.maija parādē Madonā 
2018.gadā;  18.novembra 100.
gades parādē Rīgā 2018.gadā un 

18.novembra parādē Rīgā 2019.
gadā. Atlases notiek apmēram 
mēnesi pirms lielās svētku 
parādes, tajās netiek kurš 
katrs, pirms atlases tiek atlasīti 
jaunsargi no nometnēm, tāpēc uz 
atlasi Valmierā, militārajā objektā, 
brauc tikai daži jaunsargi no katras 
vienības – tie, kurus instruktori 
ir noskatījuši nometnēs, un tie, 
kas ir soļojuši iepriekšējos gados 
parādēs. Gatavojamies parādei 
parasti mēs visu dienu pirms 
parādes, arī pašā 18.novembrī. 
Un tad 11.novembra krastmalā 
pārstāvam savu novadu 
un vienību lielajā parādē. 
Pēc parādes ir liels gods un 
lepnums, kā arī gandarījums 
un prieks par padarīto!

Pirms iestājos jaunsardzē, 
ne brīdi nebiju iedomājusies 
nākotni saistīt ar militāro karjeru, 
tomēr dažādas nodarbības 
un zināšanas man ir likušas 
aizdomāties par militāro karjeru, 
bet tā pavisam skaidrs vēl nav, 
vai vēlos piepildīt savu sapni un 
palīdzēt cilvēkiem medicīnas 
nozarē vai strādāt valsts labā 
un aizsargāt savu Dzimteni.

Jaunsardze ir attīstījusi 
manas līdera prasmes, reakciju, 
spēju orientēties dažādās 
vidēs tikai ar karti un kompasu, 
pirmās palīdzības zināšanas, 
šaušanas un ieroča jaukšanas 
iemaņas, prasmes pielāgoties 
citādākiem dzīvošanas 
apstākļiem un vēl daudzas citas 
noderīgas iemaņas ikdienai.

Jaunsardzē var iestāties jebkurš 
jaunietis vecumā no 10 līdz 21 
gadam, ir vajadzīga ārsta atļauja, 
un tad jau tik atliek sazināties ar 
instruktoru noteiktajā vienībā. 
Jaunsardzē iesaku iet ikvienam! 

Gan mūsu skolai, gan savai 
Tēvzemei novēlu izglītotus 
un gudrus skolēnus, kas 
spēs Latvijas nākotni padarīt 
tikai labāku! Augsim Latvijai!

INTERVĒJA KĀRLIS GAILUMS
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EKSKURSIJA – LIEPA, VALMIERA
7. novembrī 10. klašu skolēni devās mācību ekskursijā, lai tuvāk iepazītu 

latviešu rakstnieku Eduardu Veidenbaumu un ciemotos Valmieras drāmas teātrī.

  Kā pirmā pieturas vieta tika izraudzīta ala – Mazā Ellīte. Tā atrodas Liepas muižas parka ieplakā, un no tās iztek avotiņš. 
Daudzi skolēni par šo alu neko nebija dzirdējuši, tāpēc bija aizraujoši to apskatīt, it sevišķi, kad apkārtni rotāja košas rudens lapas.

Dodoties uz Eduarda Veidenbauma muzeju, skolēniem tika dota iespēja aplūkot rakstnieka atdusas vietu, 
kas atrodas Liepas kapsētā. Šobrīd tur uzstādīts piemineklis, kurš izveidots no Staburaga klints atlūzas.

Viens no svarīgākajiem ekskursijas apskates objektiem bija rakstnieka mājas “Kalāčos”, kur šobrīd izveidots 
memoriālais muzejs. Skolēni apskatīja mazo guļbūvi, kurā Veidenbaums pavadīja daudz laika rakstot un mācoties. 
Ikviens tika aicināts ienākt rakstnieka ģimenes mājā, kur viesus iepazīstināja ar jauno izstādi, kurā aplūkojami 
viņa pieraksti. Turpat atradās klēts, kurā izvietotas senas pūra lādes un saimniecības priekšmeti. Ikviens varēja 
uzzināt ko jaunu par Eduardu Veidenbaumu un viņa dzīvesstāstu, kā arī smelties iedvesmu no viņa darbiem.

Ekskursijas galamērķis – Valmieras drāmas teātris. Skolēni ielūkojās teātra aizkulisēs, ieraudzīja skatuvi 
no otras puses, uzzināja vairāk par Valmieras teātra vēsturi, aktieriem, dekorācijām, telpām un izrādēm.

Pēc šīs ekskluzīvās iespējas 10. klašu skolēni guva iespēju iepazīties ar V.Šekspīra lugas “Hamlets” iestudējumu.

Izrāde ieinteresēja un pārsteidza skatītājus ar mūsdienīgajiem akcentiem un balansu starp traģēdiju 
un komēdiju, bet teatrālajā pārspīlējumā bija arī saskatāma saistība ar īstenību. Prieks, ka galvenās 
lomas tēlotājs Mārtiņš Meiers par Hamleta lomas atveidojumu tikko saņēmis Gada aktiera titulu!

Pēc notikumiem bagātās dienas skolēni atgriezās ne tikai ar jaukām atmiņām, bet arī ar jaunu pieredzi un zināšanām.
ĒRIKA LĪNA RIVSENIECE

SABĪNE SIŅICINA

Snieg-
Viss debesu jums pilns
baltu, pūkainu pērlīšu...

Trīs-    
Kā vieglas pūkas atraujas
no seģenes balti pelēkās...

Krīt-
Smalki sniega pavedieni

pārklāj Latviju manu.

Kur esmu es?
Kur esi tu-

Pasaule mana neizdibināmā,
Latvju rakstos rakstot ierakstītā?

Kur esi tu-
Dziesmu dziesmās izdziedātā,

Spaidu darbos liektā,
 nekad nesaliektā?

Pie manām siltām kājām
Tu, mana dzimtene, dusi,

Zem maigām sniega rokām klāta-

ZĪMĒJUMI SNIEGĀ
Latvija mana!

Velku svītru aiz svītras-
Top Baltijas jūra dzintarkrastā;

Un  sauli debesīs
Kā saktu sēdinu baltbaltā krēslā,

Lai gaisma neizsīkst,
Lai pārslām krītot,

Jūtam viņas silto elpu!

Redzi, Latvija mana,

Tas esmu es!
Es, kas mīlot, cerot un  gaidot

Zīmē dzimteni savu
Baltā kupenas biķerim

līdzīgā traukā.

Tad ceļu biķeri savu pie lūpām
Un ceru, ka nekad, nekad

Man tevis nepietrūks,

Zemīte mana...
Skrap-

Uzpūta vējiņš un smejot
rikšoja projām,

Līdzi paraujot trauslo
dzīparu rindu.

Jautri čalodams,
dzīpariņus mētādams,

tas pīties pinās Latvijā manā!

Un prom viņš bija...
Un kas tad tas?

Manā priekša atkal
tukša, balta sniega lapa,

-“Ņem un veido dzimteni savu’’-
tālumā aizšalc vējeļa

Nebēdņa balss...
Un es kā apmāts

atkal un atkal sniegā zīmēju
mīļo dzimteni savu...

/Kārlis Gailums/

Fotografēja KĀRLIS GAILUMS
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1.Rīga novembrī kļuvusi par 5G galvaspilsētu!

Latvija ir pirmā Baltijas valsts, kurā ir uzsācis 
darboties 5G tīkls. Latvijā tīkla paplašināšana notiks 
pakāpeniski, pielāgojoties pieprasījumam.

2.  1.decembris – pēdējā LNT ziņu diena!

Jau iepriekš tika vēstīts, ka svētdienā, 1.decembrī, 
LNT ziņas atvadās ar skatītājiem, taču ir arī labas ziņas 
– joprojām būs vērojami tādi LNT raidījumi kā „900 
sekundes” un „Degpunktā”.

3.Saeimas atlaišana?

Jau kārtējo reizi ir uzsākta parakstu vākšana par 
13.Saeimas atlaišanu. Pirmajā reizē gada laikā bija 
savākti vairāki simti parakstu, otrajā – daži tūkstoši, 
bet līdz šī gada novembrim iedzīvotāji bijuši aktīvi 
un savākuši nu jau 40000 parakstu, kas ir ļoti liels 
skaits. Bet varbūt iedzīvotājiem tomēr labāk pieprasīt 
kvalitatīvu darbu no jau esošajiem deputātiem?

AKTUALITĀTES LATVIJĀ AKTUALITĀTES PASAULĒ
1.Gaisa piesārņojuma dēļ Irānā slēgtās skolas un 

universitātes!

Gaisa piesārņojuma dēļ 30.11.2019. Irāna tika 
slēgtas skolas, kā arī universitātes un bērnudārzi. 
Šo lēmumu pieņēma valdības ārkārtas komitejas 
sēdē. Veselības eksperti arī apgalvo, kā sliktās gaisa 
kvalitātes dēļ iedzīvotājiem ir radušās veselības 
problēmas.

2.Kas mūs sagaidīs nākotnē? 

Kā jau arī iepriekš dzirdējām, ka pasaulē ir 
gaidāma globālā sasilšana. Tas notiks pavisam 
drīz – 2033.gadā. Mēs neko nevaram zināt, vai tā 
būs vai nebūs. Vai celsies Pasaules okeāna ūdens 
līmenis un Pasaules lielpilsētas tiks iznīcinātas?

Tuvākajā laikā arī paredzama  masveida cilvēku 
orgānu klonēšana, kā arī jaunu tehnoloģiju 
izmantošana medicīnā.
AKTUALITĀTES APKOPOJA JEKETERINA KUDRJAVCEVA 

SIRDI SILDOŠAIS LĀPU GĀJIENS
Novembra mēnesis katru gadu 

mūsu ikdienā ienes patriotiskas 
noskaņas, mēs pārtraucam domāt 
par raizēm un nepilnībām, par slikto 
un neizdevušos, bet pieminam 
mūsu tautas varoņus, atskatāmies 
uz notikumiem, sasniegumiem, 
novērtējam mūsu vienoto tautu 
un zaļos mežus, māju siltumu 
un dzimto valodu. 11.novembris 
ir Lāčplēša diena, kad tiek 
godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Lāpu gājiens ir vēl viens veids, kā 
būt visiem kopā, iedegt lāpas, un, pat 
ja visapkārt auksti, latviešu vienotais 
gars mūs atdzīvina un silda. Šajā 
dienā norisinājās ikgadējais lāpu 
gājiens uz Liseskalna kapiem, kurā 
piedalījās īpaši daudz cilvēku, lai 
godinātu Latvijas armijas simtgadi. 
Zemessargi, jaunsargi, skolēni, 
ģimenes un draugi pulcējās Saieta 
laukumā, lai kopīgā solī dotos 
pieminēt kritušos. Gājienā devāmies 
labā draugu lokā, kurā vienmēr 

būs vairāk skaistu un sirdi sildošu atmiņu, kas liks aizmirst par garo ceļu un 
aukstajiem laikapstākļiem. Folkloras kopa “Vērtumnieki” ieskandināja mūsu 
sirdis, pēc tam dziesmas pavadībā devāmies uz Liseskalna kapiem. Mums 
dziesmu dziedāšana piemiņas brīdī deva saliedētības sajūtu un saviļņoja mūs.

Piemiņas pasākuma laikā Māris Ezeriņš pieņēma zemessargu kandidātu 
doto zvērestu, lai viņi tiktu uzņemti NBS. Novada mērs Agris Lungevičs 
teica svinīgo runu, sveicot Latvijas armiju tās simtajā gada dienā, pieminot 
Brīvības cīņās kritušos. Piemiņas pasākuma noslēgumā līdzi paņemtās 
lāpas un svecītes varēja atstāt par piemiņu varonīgajiem karotājiem. Gaisā 
virmojošās sajūtas mūs saistīja. Latvija, mūsu zemītes spēks un mīlestība!

DITA BRIMERBERGA, MĀRA IMŠA

Fotografēja MĀRA IMŠA



Tuvplāns
Ikmēneša Skolēnu domes avīze

SLUDINĀJUMI UN AKTUALITĀTES


