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Mēs esam uzsākuši jauno, 2020.gadu, taču ir labi paņemt patīkamās un 
pieredzi veidojošās atmiņas līdzi savā ceļa somā par palīgu nākamajām 
365 dienām, kuras noteikti būs pilnas ar dažādiem izaicinājumiem un 
iespējām. Tāpēc avīzes “TUPLĀNS” trešajā numurā atskatīsimies uz 
decembrī piedzīvoto, kā arī kopīgi iesāksim janvāri ar noderīgām zināšanām 
un informāciju, lai šī gada apņemšanās neizgaistu pie pirmajām grūtībām!

Katram agrāk vai vēlāk vidusskolā pienāk brīdis, kad ir jāizstrādā zinātniski 
pētnieciskais darbs, un šobrīd tas ir ļoti aktuāli mūsu 11.klasēm, tieši tāpēc 
caur interviju varēsiet noskaidrot, kā, izvēloties sev piemērotāko darba 
tēmu, var atrast savu nākotnes aicinājumu. Bet tie, kas vēl nesteidzas par 
to domāt, protams, atradīs arī citus interesantus un vērtīgus rakstus, kas 
ļaus izzināt citu vienaudžu aktivitātes, dažādas aktualitātes un notikumus.

Es ļoti ceru, ka, ja tev vēl līdz šim nav sajūtas, ka ir sācies jauns gads un ka 
atkal ir iespēja uzsākt darīt jaunus darbus vai paveikt ko līdz galam nepaveiktu, 
tad tagad to varēsi iegūt, tāpat kā motivāciju darboties arvien kvalitatīvāk! Taču 
atceries, ka mums nevajag gaidīt nākamo gadu, lai noticētu saviem spēkiem 
un labām pārmaiņām! Vēlu tev pozitīvu un panākumiem bagātu 2020.gadu!
MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU DOMES PREZIDENTE 

LINDA KAŠČUKA
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Ziemassvētki ir brīnumaini un maģiski svētki, kad cilvēku sirdis kļūst maigākas un katrs cilvēks grib izdarīt ko 
labu. Visa gada garumā kaut kas vienmēr uzspiež darīt labus darbus, bet Ziemassvētku laikā cilvēki vēlas darīt 
ko labu gan sev, gan vienkārši apbrīnot pārējo cilvēku dvēseles un prātus. Šajos svētkos jebkurš cilvēks vēlas 
padalīties ar brīnumu un siltumu gan ar saviem radiem un tuvajiem cilvēkiem, gan pavisam svešiem. Madonas 
pilsētas vidusskolā, gaidot šos burvīgos svētkus, notika jaukas atrakcijas, kuras palīdzēja gan skolēniem, gan 
skolotājiem kļūt mazliet tuvākiem vienam pret otru un varbūt kādam palīdzēja saprast, kas ir īsta Ziemassvētku sajūta.

Ziema var būt drūma un ļoti auksta, tāpēc pavisam var pazust svētku noskaņojums, bet cilvēkiem ir jāmāk pašiem 
veidot svētkus un svētku sajūtas. Ja cilvēks ir pozitīvs, ar lielisku smaidu un mirdzošām acīm, tad katra diena ir 
kā svētki, jo katra cilvēka iekšienē ir maza pasaule, kura var būt skaista un gaiša vai pretēji — tumša un nejauka, 
tas viss ir atkarīgs no cilvēka un pasaules, kurā viņš grib dzīvot.  Lai radītu svētku noskaņojumu, 10.decembrī 
skolā norisinājās “Pledu un čību diena”, kad  skolēni varēja uzvilkt un parādīt savas siltākās un jaukākās čības 
un skaistāko pledu. Skolā bija maiga un mājīga sajūta, jo tā bija pārpildīta ar siltumu un skolēnu smaidiem. 

Ir bērni, kuri raksta Ziemassvētku vecītim vēstules ar pašiem skaistākajiem vēlējumiem. Tā ir tradīcija,  tāpēc arī  katru 
gadu skolā darbojas Ziemassvētku pasts, kad skolēni raksta saviem draugiem vai sola biedriem un arī skolotājiem skaistus 
novēlējumus, dzejolīšus vai vienkārši jaukus un motivējošus vārdus. Šogad Skolēnu dome bija pārsteigta par vēstuļu daudzumu 
un aploksnīšu noformējumu. Droši var apgalvot, ka Madonas pilsētas vidusskolā mācās patiešām ļoti radoši un jauki skolēni. 

Radīt svētku noskaņojumu palīdz arī Ziemassvētku filmas. Tāpēc skolā 12. un 19. decembrī norisinājās filmu 
vakari, kuros skolēni jauki pavadīja laiku ar siltu tējas krūzi un saldumiem. Skolēni varēja būt kopā ar saviem draugiem 
un klasesbiedriem, un kas var būt labāks par mājīgu svētku noskaņojumu, kad mīļi, sirdij tuvi cilvēki ir blakus? 

Katram no mums ir atšķirīgas Ziemassvētku tradīcijas un svinēšanas pieredze, bet kopīgs ir tas, ka 
šajos svētkos mēs gribam pavadīt laiku ar sev tuviem cilvēkiem un radīt svētku burvību tiem, kuriem tā 
ir nepieciešama. Katrs mazs, bet labs darbiņš ir liels solis, lai cilvēku dzīve kļūtu priecīgāka un skaistāka.  

SVĒTKU SAJŪTĀS DALĪJĀS JANA PATAŠŅIKA

      

18.decembrī mūsu skolā 
norisinājās 9.–12. klašu 
Ziemassvētku pasākums, un tā 
tēma bija filmu treileri. Katra klase 
decembra sākumā izlozēja kādu 
filmu, kura būs jāatspoguļo, sarakstā 
bija gan īstas Ziemassvētku klasikas, 
gan arī ne tik bieži redzētas filmas.

Šajā pasākumā visus sagatavotos 
priekšnesumus kopīgi skatījāmies 
jaunizgudrotā filmu vietnē “X – 
MASFLIX”, kuru mums atklāja 
vadītāji savā kopīgajā pirmssvētku 
tikšanās reizē. Četri draugi – Edvards, 
Nikola, Ance un Niklāvs –, kopīgi 
pavadot dienu patīkamā gaisotnē 
ar draudzīgām sarunām, eglītes 
rotāšanu, dzejoļu skaitīšanu, meklēja 
īsto filmu, kuru vēlētos noskatīties, 
taču viss vakars pagāja vien treileru 
pētīšanā un reklāmās. Tika skatīti 
tādu filmu sižeti kā “Viens pats mājās”, 
“Ledus sirds”, “Lampiņu drudzis”, 
“Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus”, 
“Popera kunga pingvīni” u.c. Klašu 
priekšnesumi bija ļoti dažādi, taču 

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS 2019 “X – MASFLIX”

katrā varēja saredzēt konkrētās filmas galveno domu. Dejas, dziedāšana, 
interesantas ainas – tas viss tika redzēts uz kultūras nama skatuves.

Kā jau zinām, parasti, kad skatāmies filmas, bez uzkodām neiztikt, tieši 
tāpēc jaunieši pasūtīja arī picu no “Gustiņa picas piegādātāja”, un izrādījās, ka 
šim jaunajam puisim ir ļoti laba humora izjūta, un viņš ieteica arī noskatīties 
savu mīļāko multfilmas treileri, kas bija “Šreka Ziemassvētki”. Pasākuma laikā 
dejoja arī deju grupa “Aliens” un dziedāja mūsu vidusskolas jauktais koris. 
Protams, kā jau katru gadu, šī pasākuma laikā tika pasniegtas arī zelta un 
sudraba liecības centīgākajiem un gudrākajiem skolēniem. Šogad 9.–12.klašu 
posmā zelta liecības saņēma 5 skolēni un sudraba liecības ieguva 8 skolēni.

Ziemassvētku laiks ir par patīkamām sajūtām un mirkļiem, tāpēc  filmās 
ir tik brīnišķīgi attēlota šo svētku svarīgākā nozīme, kas ir kopā būšana un 
noticēšana brīnumainajam. Manuprāt, arī mūsu pasākumā uz skatuves 
virmoja brīnumu gars, kas slēpās draudzībā, saliedētībā, priekā un pacilātībā.

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMA IZJŪTĀS DALĪJĀS LINDA KAŠČUKA

 ZIEMASSVĒTKU ATSKAŅĀS

Fotografēja   Jana Patašņika
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Mūsu skolas absolvente Malvīne 
Stučka 2012.gadā, mācoties 11.klasē 
un izstrādājot zinātniski pētniecisko 
darbu par sev patiesi interesējošu 
tēmu, kļuva gan par Vidzemes skolēnu 
ZPD konferences, gan arī par Latvijas 
skolēnu ZPD konferences laureāti. 
Šobrīd Malvīne strādā LR Saeimā, kā 
arī turpina mācības LU doktorantūrā 

politikas zinātnes programmā.

Gribējām uzzināt Malvīnes pieredzi 

un saprast, vai tā var palīdzēt arī 
mums – vidusskolēniem, tāpēc 
piedāvājam dažas viņas atziņas.

ZPD tēmu izvēlējos politikā, jo 
zināju, ka vēlos studēt politikas zinātni 
Latvijas Universitātē. Saturīga darba 
izstrāde man ļāva piedalīties ZPD 
konferencē valstī un saņemt II pakāpes 
apbalvojumu, kas savukārt palīdzēja 
iegūt budžeta vietu, stājoties izvēlētajā 
programmā. Vēl šī uzvara Valsts 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē deva lielisku iespēju vasaras 
brīvlaikā veselu mēnesi darboties kopā 
ar patiesi izciliem Latvijas skolēniem 
un vēl izcilākiem pasniedzējiem, 
jo tiku uzaicināta piedalīties Valsts 
olimpiāžu uzvarētāju nometnē „Alfa”. 
Nometne notika vasaras brīvlaikā, un 
tajā bija jaunieši no visas Latvijas, tātad 
ļoti interesanta, spilgta, inteliģenta 
kompānija. Nometnes laikā notika 
lekcijas, tika iestudēta teātra izrāde, tika 
organizētas orientēšanās sacensības, 
un tur bija vēl dažādi citi aizraujoši 
notikumi. Nometne pārspēja manas 
gaidas par to, protams, labā nozīmē.

Mana ZPD nosaukums bija 
„Prezidenta rīkojums Nr.2 – tautas 
demokrātijas izpausme”. Izvēlēties 
šādu tēmu iedvesmoja politikas 
stundas vidusskolā, kā arī lielu 
iedrošinājumu sniedza klases 
audzinātāja Rūta Trušele. ZPD tēmas 
izvēle notika ātri, jo bija izvērties 
spilgts notikums – prezidents 
Valdis Zatlers ierosināja Saeimas 
atlaišanu pirms tās termiņa beigām.

APSĒSTIES UN VIENKĀRŠI SĀKT RAKSTĪT

Par pašu darba izstrādes un 
vērtēšanas procesu varu teikt – sliktās 
lietas vienmēr ātri aizmirstas. Diemžēl 
šobrīd nevaru vairs atcerēties par 
problēmām,  ar kurām nācās saskarties. 
Darba ietvaros pat veicu intervijas ar 
profesoru Jāni Ikstenu, politoloģi Ivetu 
Kažoku un populāro žurnālistu Kārli 
Streipu, un visi bija ļoti atsaucīgi. Visu 
spēju paveikt, pateicoties savlaicīgai 
plānošanai un precīzai plānotā izpildei.

Ko varu novēlēt pašreizējiem 
vidusskolēniem? Pirmkārt, izvēlēties 
tēmu, kas tiešām interesē, tad jau būs 
motivācija izstrādāt kvalitatīvu darbu. 
Otrkārt, izvēlēties sev patīkamu darba 
vadītāju (ja ir tāda iespēja), kurš tad 
arī spēj palīdzēt attiecīgajos brīžos. 
Treškārt, sastādīt darba plānu kopā 
ar darba vadītāju, līdz ar to, tuvojoties 
konkrētam datumam, gribasspēks 
noteikti parādīsies. Un reizēm arī 
iedvesmu var nākties ilgi gaidīt, tādēļ 
ieteikums, kuru studiju laikā dzirdēju 
no kādas savas pasniedzējas, ir 
„apsēsties un vienkārši sākt rakstīt”.

Par manu darba pieredzi – to jau 
esmu sākusi krāt kopš 16 gadu 
vecuma, strādājot dažādus vienkāršus 
darbus vasarā. Studējot bakalaura 
programmā, piedalījos studentu 
apmaiņas programmā ERASMUS. 
Gandrīz pusgadu dzīvoju pasakainā 
pilsētā Lionā (Francija), kuru vietējie 

dēvē par mazo Parīzi. Studējot 
Lionas universitātē, ieguvu tādas 
zināšanas, kuras visdrīzāk nebūtu 
ieguvusi Latvijā. Tāpat arī iespēja ceļot 
nedēļas nogalēs ļāva apskatīt burvīgo 
Franciju un iepazīt tās vienreizējo 
kultūru – fantastisko ēdienu kultūru, 
dažādo dabu – augstus kalnus, 
zilas pludmales, skaistus dārzus. 

Pēc otrā kursa beigšanas, 
vasarā, izdevās nostrādāt 
praksi LR Prezidenta kancelejā.

Pirms darba LR Saeimā paralēli 
studijām maģistra programmā 
strādāju Rīgas  apgabaltiesā, kur 
ieguvu lielisku pieredzi dokumentu 
izstrādē un noformēšanā, kā arī ieguvu 
zināšanas juridiskos jautājumos.

Strādāt Saeimā man bija sapnis, jau 
studējot bakalaura programmā, tāpēc, 
protams, esmu apmierināta ar savu 
pašreizējo darbu. Manuprāt, iegūstot 
grādu politikas zinātnē, Saeima ir viena 
no interesantākajām vietām, kur būt.

Studijas doktorantūrā ir vēl 
viens izaicinājums, kurā esmu 
iesaistījusies. Protams,  tā arī ir 
lieliska pieredze un pārbaudījums –  
lekciju pasniegšana ne tikai 
bakalaura studentiem, bet arī 
maģistra studentiem, piedalīšanās 
starptautiskajās konferencēs –  
Viļņā, Ķīnā, Indonēzijā. Tāpat arī 
doktorantūras studiju laikā ir uzrakstītas 
vairākas publikācijas, no kurām divas 
ir tapušas kopā ar pasniedzēju un 
publicētas grāmatās, kuras šobrīd stāv 
manā grāmatplauktā. Lieliska sajūta 
redzēt, kā pašas ieguldītais darbs 
pārveidojas reālās, noderīgās lietās!

Topošajiem studentiem ieteiktu 
apskatīties uz savu stundu sarakstu un 
saprast,  uz kuru no stundām ir vislielākā 
interese doties, un tad tālāk jau izlemt, 
ko var apgūt šī priekšmeta ietvaros.

Foto no personīgā arhīva

INTERVĒJA KRISTA KUŠNERE UN 
DITA BRIMERBERGA
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KĀ SASNIEGT IZVIRZĪTOS MĒRĶUS
 √ Sākums mēdz būt grūts, bet nebaidies spert pirmo soli, jo bieži vien 

sasniegt izvirzīto mērķi nav nemaz tik grūti, kā sākumā varētu šķist.

 √ Sāc ar grūtāk sasniedzamiem mērķiem, jo sākumā ir visvairāk enerģijas un motivācijas, lai tos īstenotu.

 √ Esi pacietīgs, jo parasti rezultāts ir redzams tikai pēc kāda laika un regulāriem treniņiem.

 √ Internetā var atrast neskaitāmus motivējošus rakstus vai video 
par visdažādākajām tēmām. Smelies iedvesmu no citiem!

 √ Pētījumi ir pierādījuši, ka cilvēkam nepieciešamas vidēji 66 dienas, lai 
kaut kas kļūtu par ieradumu, taču tikai 3 dienas, lai no tā atbrīvotos.

 √ Izveido plānu, kā sasniegt mērķi, jo tas palīdzēs būt organizētam, kā arī norādīs uz to, cik daudz jau paveikts.

 √ Centies izvirzīt pēc iespējas konkrētākus mērķus, jo tos būs vieglāk sasniegt, 
ja zināsi, ko patiesi vēlies. Kā mēdz sacīt – lielākā mērķī vieglāk trāpīt!

 √ Nepadodies pie pirmajām grūtībām un nebaidies no tām, jo sasniegt var jebko, ja to vēlas un tam tic.
IETEIKUMUS APKOPOJA SABĪNE SIŅICINA

Līva Paula Vijuma
“Es pirmo reizi biju Latvijas 

Nacionālajā mākslas muzejā un, 
ieejot tajā, jutos pārsteigta – tas 
bija tik skaists, gluži kā liela pils!”

Agneta Auzāne
“Uz galdiem bija izveidotas kompozīcijas, 

kuras sastāvēja no Aleksandras Beļcovas 
kurpītēm, matu sprādzēm, zīmējumiem un 
piezīmju kladītēm. Bet visiespaidīgākais 
stends no šīs izstādes bija porcelāna šķīvju 
kolekcija, fantastiskie dizaini uz tiem!”

Lauma Vanaga
“Es zinu, ka šie izstādes darbi ir ļoti 

vērtīgi, taču likās nedaudz pārspīlēti 
signalizācijas pīkstieni ikreiz, kad kāds 
pienāca tuvāk porcelāna traukam.”

Rainers Ramanis
“Izstādē jutos mazliet apjucis, 

jo tur bija visa tik daudz…”

Ralfs Jurjāss
“Man tā patika, kaut gan mākslu bieži 

neaplūkoju un bieži vien nenovērtēju, 
taču šī izstāde mani ļoti ieinteresēja.”

VAI APMEKLĒT IZSTĀDI IR INTERESANTI? (JĀ – IR!)
12.decembrī 12.a un 12.b klases skolēni iniciatīvas “Skolas soma” ietvarā devās mācību ekskursijā uz Rīgu, lai padziļinātu 

savu izpratni par modernisma virzieniem mākslā. Vispirms tika apmeklēts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kur Lielajā 
izstāžu zālē varēja apskatīt šobrīd tik ļoti populāro izstādi “Aleksandra Beļcova”, kā arī izstaigāt pastāvīgās ekspozīcijas.

Dienas noslēgumā skolēni varēja vērot modernā baleta izrādi Latvijas Nacionālajā operā “Hamlets/(Ne)stāsti man pasakas”.

Šoreiz piedāvājam skolēnu atziņas par apmeklēto izstādi, kuras tad arī sniegs 
atbildi uz virsrakstā izteikto jautājumu “Vai apmeklēt izstādi ir interesanti?”

Kristiāna Pamše
“Lai gan Aleksandra Beļcova bija 

slavena māksliniece, tomēr viņas 
mākslas darbos bija redzama 
vienkāršība un nelielas bailes par savu 
veikumu, taču katrā darbā ieliktais 
individuālais skaistums ļoti labi 
raksturoja mākslinieces personību”.

Armands Kalnenieks
“Esot Latvijas Nacionālajā 

mākslas muzejā, tieši Aleksandras 
Beļcovas izstādē varēja novērot 
visvairāk ieinteresētu cilvēku 
dažādās vecuma grupās. Daži no 
viņiem pat centās pārzīmēt darbus, 
un to bija tik neparasti redzēt!”

Niks Palde
“Gleznas bija tika skaistas 

un iedvesmojošas…”

Igors Komisarovs
“Aleksandras Beļcovas gleznas un 

porcelāna trauki iedvesmoja mani 
izprast mākslas nozīmi cilvēka dzīvē.”

Jānis Leitāns
“Manas izjūtas bija patīkamas, jo izstāde 

ir labi izkārtota, pārredzama un skaista.”

Madara Kecko
“Šī izstāde spēja mani ieinteresēt, jo 

gleznas bija cita par citu skaistākas, 
tajās saskatāmas košas krāsas, 
dažādas mākslas tehnikas.”

Līva Idresala
“Ar katru izlasīto vēstuli, ko Aleksandra 

Beļcova rakstīja savai māsai, vairāk 
un vairāk iesāpējās sirds, jo viņa ne 
tikai turpināja attiecības ar vīrieti, no 
kura vēlējās šķirties un kurš savu 
parakstu lika uz viņas darbiem bez 
sirdsapziņas pārmetumiem, bet tajā 
pašā laikā kritizēja viņu kā mākslinieci…”

Agnese Gailīte
“Izstādes apmeklējums, man patika, 

jo tur bija ļoti laba atmosfēra un varēja 
apskatīt to, kas vairāk piesaista, 
nevis visas gleznas pēc kārtas.”

(Turpinājums 7.lappusē)
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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 –  
svētki, atpūta un jaunais gads. Novembrī tika iesniegtas apmēram 90 atbildes.
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2019.gada 17.decembrī  mūsu 

skolas lielajā sporta zālē norisinājās 

galda tenisa sacensības. Lai dotu 

iespēju spēlēt visiem gribētājiem, 

tika veidotas dalībnieku grupas: 

līdz 16 gadu vecumam un 17 

gadi un vecāki, tādējādi sadalot 

skolēnus vecuma grupās atbilstoši 

viņu prasmēm. Jaunākajā grupā 

bija 10 dalībnieki, bet vecākajā jeb 

vidusskolēnu grupā bija 9 dalībnieki.

Šo sporta pasākumu, kā arī citus 

mūsu skolā organizē Skolēnu domes 

sporta komiteja, kuras vadītāji ir 

sporta un skolas vides komitejas 

dalībnieki Dagnija Dreika (vadītaja) 

un Kristijans Sipāns. Dagnija un  

Kristijans ar prieku paši uzņēmās vadīt 

šo sporta pasākumu, lai nodrošinātu, 

ka galda tenisa sacensības norisinās 
godīgi un bez aizķeršanās. Lai  
izmēģinātu savu veiksmi, šajās 
sporta sacensībās piedalījās arī 
sporta komitejas loceklis Kristijans 
Sipāns. Sacensību laikā  varēja redzēt 

dažādus prasmju līmeņus, taču labākie 

jaunākās grupas dalībnieki arī dabūja 

iespēju sacensties par lielo balvu – 

1.vietu. Izspēlējot pirmo sacensību 
kārtu, no katras vecuma grupas tika 
izvēlēti paši labākie, kas devās uz finālu, 

kur satikās labākie no abām grupām: 

gan jaunākās grupas dalībnieki, gan 

vecākās. Fināls bija ļoti saspringts, 

katrs centās iegūt augstāko 

vietu, punktu skaits bija ļoti tuvs, 

dažiem pat visu izšķīra pus punkts.

Fināla beigās uzreiz norisinājās 

apbalvošana. 3. vietas ieguvējs – Jānis 

Leitāns, ar 2. vietu apsveicam Ilvaru 

Vanagu. Un   ļoti negaidīti – 1.vietas 

ieguvējs nāk no jaunākās dalībnieku 

GALDA TENISA SACENSĪBAS

grupas – Krists Garkalns. Protams, tika izteiktas arī pateicības visiem, kas piedalījās 

šajās jau ikgadējās sacensībās. Pēc šādas pārsteidzošas uzvaras mēs ceram, ka 

tas mudinās arī citus jauniešus iesaistīties galda tenisa spēlēšanaā skolā. 

Šo galda tenisa sacensību tiesneši bija pieredzējuši spēlētāji: Valters 

Sipāns un es, Lauris Vugulis. Abi divi tiesneši ļoti rūpīgi uzraudzīja spēles, 

lai kārtīgi izvērtētu spēlētājus, kuri pēc tam devās tālāk uz finālu. Spēles 

tika vērtētas pēc standarta galda tenisa noteikumiem, un katra spēlētāja 

rezultāti tika fiksēti tabulās, lai pēc tam tiesneši vienādu punktu gadījumā 

varētu izvērtēt, kurš no spēlētājiem turpinās sacensības. Spriežot pēc 

skolēnu ieinteresētības, ceram, ka arvien vairāk skolēnu aktīvi nākotnē 

iesaistīsies arī citos Skolēnu domes veidotajos un organizētajos pasākumos. 

AR SAVĀM IZJŪTĀM DALĪJĀS LAURIS VUGULIS                                                                           

Fotografēja KĀRLIS GAILUMS

Fotografēja DAGNIJA DREIKAFotografēja LAURIS VUGULIS
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VAI APMEKLĒT IZSTĀDI IR INTERESANTI? (JĀ – IR!)
(Turpinājums no 4.lappuses)

Kārlis Kalupnieks
“Izstādē bija jūtamas 

pārdomātas, pārciestas, dziļas, 
bet drosmīgas emocijas.”

Zane Vāveriņa
“Darbi bija viegli skatāmi, tomēr 

tas nenozīmē, ka māksliniece pati 
tā jutās, visdrīzāk zem darbiem ir 
emocionāli sabrukumi un jūtu uzplūdi.”

Valters Sipāns
“Lai gan es zināju, ka māksliniece nav 

pašpārliecināta, tomēr es skaudri sajutu 
sava veida skumjas viņas darbos.”

Jurijs Jefimovs
“Man tas bija kaut kas jauns 

un neredzēts, izstāde bija īpaša, 
tas bija kaut kas brīnišķīgs!”

Lauma Vanaga
“Bija ļoti interesanta pieredze 

vērot šo izstādi, jo tā lika pārdomāt 
savu artavu pasaulei un Latvijai.”

Anna Kristiāna Zariņa
“Gaiša telpa. Pirmā glezna – 

pašportrets. Jau pirmajā pašportretā 
saredzama krāsu izjūta, spēle ar līniju, 
kontūru biezumiem. Dažādās tehnikas 
lika aizdomāties par mākslinieces 
radošuma ideju pārpilnību. Bet pašam 
skatītājam izstāde liek aizdomāties, 
cik pasaule tomēr ir koša un dažāda.”

Evija Bebre
“Manuprāt, izstāde ir vienreizēja, 

jo gan mākslas darbi paši par 
sevi, gan mākslinieces privātās 
vēstules un dienasgrāmatas ieraksti 
dod pavisam citādāku skatu uz 
Aleksandras Beļcovas mākslu.”

Agneta Auzāne
“Tā kā pirms izstādes apmeklējuma 

runājām par Aleksandras Beļcovas 
un Romana Sutas dzīvi, tad izprast 
kompozīcijas un tekstus bija daudz 
vieglāk un saprotamāk. Kad pēc 
izstādes kopā ar klasesbiedrenēm 
devāmies vakariņot, gājām garām 
Aleksandras Beļcovas un Romana 
Sutas muzejam, to es noteikti vēlētos 
apskatīt nākamajā ekskursijā!”

SKOLĒNU ATZIŅAS APKOPOJA 
RŪTA TRUŠELE

MEDICĪNAS MUZEJĀ UN MOTORMUZEJĀ
29. novembrī 8.a un 5.c klase devās 

mācību ekskursijā uz Rīgu. Mūsu 
pirmais apskates punkts bija Paula 
Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 
kurš ir viens no trim pasaules 
lielākajiem medicīnas muzejiem. 
Muzejs ir izkārtots 4 stāvos, 
attēlojot medicīnas attīstību no 
senajiem laikiem līdz mūsdienām.

Muzejā mums norisinājās 
nodarbība „Uzsmēķēsim?”. Tajā 
mums tika pastāstīta noderīga 
informācija par mūsu veselību. 
Muzeja gids Valdis ļoti profesionāli 
un interesanti mums skaidroja par 
cigaretēm. Viņš uzsvēra, no kādām 
vielām tās tiek gatavotas. Tajās 
atrodas nikotīns, tvans, niķelis, 
amonjaks un daudz citu kaitīgu 
vielu. Vēl mums tika stāstīts par 
cigarešu negatīvo ietekmi uz mūsu 
iekšējiem orgāniem. Gids stāstīja 
par cilvēku plaušu slimībām un 
par to, kas notiek ar plaušām 
smēķēšanas ietekmē. Viņš stāstīja 
arī par smēķēšanas ietekmi uz 
citiem cilvēka orgāniem. Lai mums 
būtu vieglāk izprast un uztvert 
stāstīto informāciju, tika izmantots 

Foto no klases arhīva

stikla cilvēks. Mums tika stāstīts par aizliegumiem, kurus 
pārkāpj cigarešu tirgotāji, un kā viņi piekrāpj cilvēkus.

Nodarbībā arī uzzinājām par cigarešu negatīvo ietekmi uz cilvēka 
materiālo stāvokli. Smēķētāji mēnesī zaudē daudz naudas, pērkot 
cigaretes. Pēc nodarbības gids mūs veda cauri muzejam un 
aizraujoši stāstīja par vēsturiskiem medicīnas notikumiem. Mums 
tika stāstīts par dažādām slimībām un to ārstēšanas veidiem. 

(Turpinājums 8.lappusē)
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ZĪMĒJUMI SNIEGĀ

Fotografēja KĀRLIS GAILUMS

Joki Ziemā
Ziemas eņģelīši acis bola – 

Sinoptiķi sniegu sola!
Kur tas sniedziņš palicis?
Uz Ziemeļpolu aizmucis!

Ziemā mežā gailenes,
Dārzā krāšņas pujenes!

Bet kad klauvēs vasara – 
Nobirs mums vēl asara.

Autors: Kārlis Gailums

Tava ziema
Omas siltie dūraiņi,
Karsta tējas krūze 
Nosalušās rokās,

Kvēlojošas ogles kamīnā,
Labi vārdi noskumušai sirdij, 

Tā ir ziema mana.
Un kur tad slēpjas tava?

Smaržojošas sveces liesma,
Kāda melodiska dziesma,

Jautra dzirkstelīte acīs,
Visapkārt vēss un auksts,

Bet tur iekšā spīd kā mēness
Melnā naktī

Silta, silta sirds.
Autore: Linda Kaščuka

Pa sapņu sniega kupenām
Smalks sniedziņš krīt uz skujiņām,

Tas pasakaini tīrs un balts.
Mazs bērniņš guļ jau gultiņā,
Un sapņu ragaviņās brauc.

Tas brauc pa kluso taciņu
Un vēro skaisto dabu.

Ar smaidu sejā, brīnišķo,
Viņš silda sirdi savu.

Ar prieku silda sirdi savu,
Ar maza bērna ticību.

Un kumeliņam rāda ceļu,
Ar savu acu gaišumu.

Bet ko nu darīt, rīts jau klāt,
Nāk māte, bērniņu sāk celt.
Bērns kumeliņam teic atā,

Bet māmiņu ar skūpstu sveic.

Ir eglīte jau istabā, ar svecēm viņas zaros,
Mirdz mazā bērna actiņas kā

Leduspuķes logos.
Liek māte bērnu azotē

Un dzied tam dziesmu mazu.

Nu atkal bērniņš projām brauc
Uz čučumuižu savu.

Autors: Alvis Pudulis

(Turpinājums no 4.lappuses)

Savukārt nodarbībā „Sargā savu skeletu” uzzinājām par senajām dziedniecības metodēm un ticējumiem, 
kā, piemēram, cilts dziednieks ģērbās pēc iespējas neglītāk un baisāk, lai slimos izārstētu. Uzskatīja, 
ka cilvēkā ir iemiesojušies ļaunie gari, un dziednieks mēģināja tos izbiedēt ārā. Vēl cilvēki uzskatīja, 
jo apaļāks cilvēks, jo labāk, tātad viņam ir bijis vairāk ēdiena un šādam cilvēkam var uzticēt bērnus.

Viduslaikos cilvēkam galvā izurba caurumu, lai ļaunie gari caur to izietu ārā, tā arī bija ārstēšanas 
metode. Mēs domājām,  ka viņi neizdzīvoja, bet, kā par brīnumu,  izdzīvoja lielākā daļa, apmēram 60%.

Uzzinājām daudz ko par pareizu stāju, sēdēšanu, ēšanu, uztura piramīdu. Nodarbības laikā staigājām ar grāmatu uz galvas.

Rīgas Motormuzejā redzējām pasaulē pirmās mašīnas. Motormuzejā bija planšete vai dators pie katras nozīmīgas 
mašīnas, lai varētu uzzināt vairāk informācijas. Izstāžu zālē bija apvienotas spēles ar mācīšanos, tāpēc bija interesanti. 

Mēs tehniski radošajā nodarbībā „No kvēlspuldzes līdz elektroauto” uzzinājām par zinātnieku 
Tomasu Edisonu. Jocīgi likās tas, ka viņš skolā bija mācījies tikai 3 mēnešus un skolotāji viņu nav 
uzskatījuši par īpaši gudru bērnu, bet viņš izgudroja pirmo kvēlspuldzi! Tomass Edisons mēnesī 
izgudroja apmēram 10 iekārtu, bet kopā bija apmēram 2300 izgudrojumu viņa dzīves laikā.

Mēs iemācījāmies arī paši izgatavot savu elektrisko ķēdi, izmantojot citronus, monētas, vadus. Vēl mēs uzzinājām,  
kā deg volframs, un, lai tas degtu, ir jābūt vakuumam, tas nozīmē, ka nevar būt skābeklis, un to mēs panācām ar sveci.

Apmeklējuma beigās mums tika izsniegts diploms par izrādīto zinātkāri, 
priekšzīmīgu uzvedību un patiesu interesi, apmeklējot Rīgas motormuzeju. 

EKSKURSIJAS IESPAIDOS DALĪJĀS ANNIJA ĪVĀNE 
UN ALĪNA AIZPURIETE

MEDICĪNAS MUZEJĀ UN MOTORMUZEJĀ

Foto no sociālajiem tīkliem
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Latvija var lepoties ar savu zvaigzni un planētu

Nebijis gadījums Latvijas vēsturē – valsts ir tikusi 
pie savas zvaigznes un savas planētas; zvaigzni dēvēs 
par “Liesmu”, savukārt planētu dēvēs par “Staburagu”.

Labdarības maratonā «Dod pieci! 2019» saziedoti 438 
197 eiro

Šogad labdarības maratonā “Dod pieci!” saziedoti 438 
197 eiro, sasniedzot absolūto rekordu labdarības akcijas 
“Dod pieci!” vēsturē. Šī gada ziedojumi nodrošina pilnvērtīgu 
uzturu neārstējami slimajiem cilvēkiem, kuri vairs nespēj 
paēst paši, kā arī citu paliatīvās aprūpes atbalsta terapiju.

Svētkos Rēzeknes trūcīgie iedzīvotāji saņēma 
bezmaksas pusdienas

Ziemassvētkos Rēzeknē notika sociālā akcija, kuras 
laikā nakts patversmes ēdamzālē siltas pusdienas 
tika izsniegtas Rēzeknes pilsētas trūcīgajiem 
iedzīvotājiem. Šim pasākumam Rēzeknes pilsētas 
pašvaldība atvēlējusi nedaudz vairāk kā 2 tūkstošus eiro.

AKTUALITĀTES LATVIJĀ AKTUALITĀTES PASAULĒ
Somijas parlaments ievēlējis pasaulē jaunāko 

premjerministri

Somijas parlaments 10 decembrī premjerministres 
amatā ievēlējis 34 gadus veco sociāldemokrāti Sannu 
Marinu, kas kļuvusi par pasaulē jaunāko valdības vadītāju.

Austrālijā mežu ugunsgrēki un pārspēts karstuma 
rekords

Blīvi apdzīvotajā Jaundienvidvelsas štatā 
norisinājušies apmēram 100 savvaļas ugunsgrēki, 
tāpēc varasiestādes izsludinājušas ārkārtas stāvokli.

ASV 2019.gadā pastrādāta 41 masu slepkavība, 
kas ir jauns rekords

Saskaņā ar datubāzi, ko veido ziņu aģentūra 
“AssociatedPress”, laikraksts “USA Today” un 
Ziemeļaustrumu universitāte, 2019.gadā ASV notikusi 
41 masu slepkavība, kurā dzīvību zaudējuši 211 cilvēki.

AKTUALITĀTES APKOPOJA VIKTORIJA SILVESTROVA

SVĒTKU SAJŪTAS 
Šogad Madonas pilsētas vidusskolā 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
tika izsludināts telpu noformējuma 
konkurss. Mēs – 8.b klases skolēni –  
klases audzinātājas Kristīnes 
Aizpurves vadībā, nolēmām piedalīties 
šajā konkursā. Gribējām radīt 
Ziemassvētku prieku sev un citiem. 

Ziemassvētki mums klasē saistās 
ar četrām lietām - sniegu, prieku, 
dāvanām un piparkūku smaržu. Tā kā 
šogad ārā nebija sniega, kas varētu 
radīt Ziemassvētku noskaņu, Matīss 
un Karīna nolēma klasē “ienest” 
sniegu, klases logus izdekorējot ar 
sniegpārslām un lāstekām. Prieku 
klasē mēs ienesām ar krāsainām 
spuldzītēm un kopā būšanu. Tā kā 
dāvanas ir neatņemama Ziemassvētku 
sastāvdaļa, Marta un Tīna nolēma 
informatīvo stendu noformēt kā lielu 
un krāsainu dāvanu. Jau ceturto 
gadu mūsu klasē ir tradīcija veidot 
Adventes pārsteigumu stūrīti. Kā 
tas top? Katrs skolēns sagatavo 
pārsteiguma dāvanu, kurā paslēpti 
saldumi vai citi pārsteigumi citam 
klases skolēnam. Sākot ar 1.decembri, 
mēs – visa klase – sapulcējamies pēc 
pusdienām klases telpā, lai izlozētu 

dāvanu, kuru atvērsim, un tādā veidā dāvinām viens otram prieku. Šī kopības 
sajūta, iepriecināšana, pateicība ir mūsu klases lielākais Ziemassvētku brīnums.

Par burvīgo piparkūku smaržu ir jāpasaka paldies daudziem skolas 
skolēniem, kuri mūsu kabinetā pēdējā mācību nedēļā cepa piparkūkas.

Rotājot klasi, mēs sajutām Ziemassvētku tuvošanos un guvām gandarījumu 
par paveikto. Ziņa, ka mūsu klase ir uzvarējusi konkursā, mūs pārsteidza, jo 
gribējām tikai sajust Ziemassvētkus paši un palīdzēt šo sajūtu “noķert” citiem. 

Paldies Skolēnu domei par jauko pārsteigumu!

8.B KLASES VĀRDĀ MARTA RUDZĪTE

8.b klases Adventes pārsteigumu stūrītis.                      Foto no personīgā arhīva



Tuvplāns
Ikmēneša Skolēnu domes avīze

SLUDINĀJUMI UN AKTUALITĀTES

Drāma, vēsturiska, 
romantiska filma  „Pilsēta 
pie upes”

16.janvārī 19.00

18.janvārī 19.00

19.janvārī 16.00; 
19.00

26.janvārī 19.00

30.janvārī 19.00


