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Mūsu dzīves rit kā vāveres ritenī, it īpaši tagad, kad sākam mosties 
no ziemas miega un kļūstam darbīgāki. Taču, neskatoties uz katra 
aizņemtību, pavasarī nevar nepamanīt  saules starus, kas spraucas starp 
mākoņiem, pirmos sniegpulkstenīšus un pūpolu pūkainās galviņas. Arī 
avīzes „TUVPLĀNS” janvāra – februāra numurā esam pamanījuši un 
izcēluši sirdi sildošus notikumus. Lai avīzes lappuses liek jums pasmaidīt!

Šajā numurā varēsi uzzināt par labajiem darbiem, ko citi ir veikuši, 
par to, kas ir brīvprātīgais darbs, kā profesija ik dienu var sniegt kādam 
labu. Taču, ja būsim iedvesmojuši kādu palaist vējā savu labo darbu 
bumerangu, tad avīzē ir ieteikumi, kas palīdzēs to izmest tālu un 
dažādos virzienos. Pavasarim raksturīga ir arī iepazīšanās, vēlme pēc 
piedzīvojumiem, tāpēc iesaku izlasīt atsauksmes no projekta, kurā piedalījās 
divas mūsu skolas klases! Nebūsim pelēcīgi kā peļķes, bet atstāsim 
iespaidu! Pasaulē un Latvijā norisinās dažādi notikumi, arī par tiem šajā 
avīzes numurā varēs uzzināt! Un, protams, skolēni dalās arī ar saviem 
iespaidiem par lielākiem un mazākiem pasākumiem tepat, mūsu skolā.

Sveiksim pavasari un būsim kā starojošas saulītes viens 
otram! Ja tev nāk prātā kas tāds, ar ko vēlies dalīties šajā avīzē, 
kā, piemēram, skaists dzejolis, kāds stāsts, pieredze, ieteikumi, 
tad droši sazinies ar Skolēnu domi vai skolotāju Rūtu Trušeli!
MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU DOMES PREZIDENTE 

LINDA KAŠČUKA
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4. februārī Madonas pilsētas 
vidusskolas mazajā sporta zālē 
norisinājās šaha turnīrs. Šī turnīra 
organizatori ir Skolēnu dome 
sadarbībā ar Rudīti Zausku un 
Aināru Zausku, kas ir arī skolas šaha 
pulciņa vadītājs. Šis nu jau ikgadējs 
pasākums pulcēja jauniešus gan 
no Madonas pilsētas vidusskolas, 
gan no Madonas Valsts ģimnāzijas. 

Šaha turnīrā uzvaras laurus plūca 
Stella Putniņa ar godalgoto 1.vietu. 
2.vietu izcīnīja Kārlis Misiņš. 3.vietas 
ieguvēja ir Linda Putniņa. Bet 4.vietā 
ir Edgars Blaževičs. Protams, mums 
prieks bija par katru spēlētāju, kurš 
vēlējās attīstīt savas prasmes.

Lai gan  šaha spēli mūsdienās 
prot maz cilvēku, bet, pēc manām 
domām, cilvēkam, kurš to māk, ir 
vairāk attīstītas visādas maņas. Šaha 
spēli ir ieteicams iemācīties ikvienam, 
jo, spēlējot šahu, cilvēks ir spiests 
ļoti sakoncentrēt savas domas. Tiek 
pievērsta liela uzmanība katram 
pretinieka gājienam, tas attīsta 
loģisko domāšanu. Spēlējot šahu, 
tiek trenēta pacietība, jo steidzoties 
var pieļaut kādu kļūdu vai palaist 
garām kādu izdevīgāku gājienu.

Tiem, kas īsti nezina, kas ir šahs, 
var paskaidrot, ka tā ir gan galda 
spēle, gan sporta veids. To spēlē divi 
cilvēki uz kvadrātveida galdiņa, kas 
sastāv no 8 rindām un 8 kolonnām. 
Katrs spēlētājs sāk spēli ar 16 
figūrām, kas katra var tikt pārvietota 
un nokaut pretinieka figūras dažādos 
veidos. Viens spēlētājs spēlē ar 
gaišām figūrām (baltās figūras), 
otrs – ar tumšām (melnās figūras). 
Spēli sāk tas spēlētājs, kurš spēlē ar 
baltajām figūrām. Spēles uzdevums 
ir pieteikt otram spēlētājam matu. 
Mats ir tāds stāvoklis šahā, kad 
karalis ir zem sitiena un no šī 
uzbrukuma vairs nevar izvairīties.

ŠAHA TURNĪRS

Latvijā ir samērā liela konkurence uz šaha spēli. Kopumā oficiāli ir 
piereģistrējušies 717 šaha spēlētāji no visas Latvijas. Pašlaik aktīvākie 
Latvijas spēlētāji ir Igors Kovaļenko, Ņikita Meškovs un Artūrs Neikšāns. 
Pēc Latvijas Šaha Federācijas statistikas šie ir arī pašreizējie Latvijas top 3 
spēlētāji. Taču viss nāk ar cītīgu trenēšanos, un neviena uzvara nav iegūta bez 
iepriekšēja zaudējuma! Tāpēc, ja tevi ieinteresējis šis sporta veids, droši iegūsti 
informāciju par šaha pulciņa nodarbībām mūsu skolā un asini savu prātu!

SAVĀS IZJŪTĀS DALĪJĀS LAURIS VUGULIS

Fotografēja KRISTIJANS SIPĀNS

Fotografēja DAGNIJA DREIKA
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KĀPĒC IESAISTĪTIES BRĪVPRĀTĪGO DARBĀ?

Foto no personīgā arhīva

Kārlis Gailums aktīvi iesaistās 
skolas dzīvē, kā arī novadu 
un starpnovadu pasākumos. 
Jaunietis veic brīvprātīgo darbu, 
par kuru intervijas laikā uzdevām 
jautājumus, jo vēlējāmies uzzināt 
Kārļa iedvesmas avotu par 
naudas ziņā neapmaksātu darbu.

Pastāsti par sevi un brīvprātīgo 
darbu? 

Esmu Kārlis Gailums, mācos 
11.a klasē. Patīk aktīvi iesaistīties 
skolas, pilsētas, pat Latvijas 
pasākumos, es pats piedalos, 
palīdzu organizēt un vadīt 
nometnes bērniem un jauniešiem. 
Esmu apzinīgs, mērķtiecīgs, 
centīgs, lai cik dīvaini tas liktos, 
bet sabiedriskajās aktivitātēs 
sāku iesaistīties, kad nomainīju 
savu vārdu, t.i., kad sāku 
mācīties vidusskolā, nomainījās 
klases kolektīvs. Tagad ar lielu 
prieku iesaistos Skolēnu domes 
darbībā, ir ļoti interesanti, radoši, 
aizraujoši sadarboties ar domes 
jauniešu grupu, tā arī viss sākās…

Kā Tu vari īsumā raksturot 
sevi? 

Esmu mērķtiecīgs, tas laikam 
palīdzējis tikt uz priekšu. Es esmu 
uz “īstā viļņa”, man patīk darboties, 
jo, ticiet vai nē, piespiedu kārtā to 
es nemūžam nedarītu. Man patīk 
palīdzēt, iesaistīties, iepazīties, 
patīk pamainīt ierasto vidi, patīk, 
ja esmu aizņemts ar dažāda 
veida nodarbēm, pienākumiem, 
patīk apgūt jaunas prasmes un 
iemaņas. Būtībā esmu klātesošs 
gandrīz visos skolas organizētajos 
pasākumos. Ārpus skolas lielākā 
sadarbība ir ar kultūras namu - 
eju, palīdzu gan dāvanas saiņot 
un tās pasniegt, gan sakārtot zāli 
pirms un pēc pasākumiem, gan 
izveidot pasākuma projekciju.

Kādi ir brīvprātīgā darba plusi un mīnusi? 

Darot brīvprātīgo darbu, tu tiec arī novērtēts. Ja pats esi atsaucīgs, izpalīdzīgs, tad 
nekad netiksi aizmirsts vai atstāts vientuļš un bezpalīdzīgs. Vienmēr, ja esi citā pilsētā 
kā brīvprātīgais, tiksi nogādāts mājās. Cilvēki novērtē brīvprātīgo darbu un rūpējas, 
– tas ir ļoti pozitīvi. Nekādus mīnusus brīvprātīgā darba veikšanā nesaskatu, jā, citi 
teiks, tas ir brīvais laiks, bet kas tad ir brīvais laiks? Vai sēdēšana pie datora? Apnīk.

Kur Tu rodi vēlmi darīt šo darbu bez samaksas? 

Laikam kāds neredzams spēks dzen mani uz priekšu iesaistīties arvien 
jaunās un jaunās aktivitātēs. Īstenībā tas nav ne izstāstāms, ne izskaidrojams. 
Es pat vīlies nekad neesmu, ja, šo darbu darot, kādi augstāk stāvoši spēki 
patraucē raiti novadīt pasākumu, pasmejos, jo tā ir pieredze gan man, gan 
pārējiem tikt galā ar uzdevumu citādākā veidā, ne plānotājā… tas ir interesanti!

Kā Tev izdevās iegūt nomināciju «Gada brīvprātīgais» Sudraba Gailī 2019? 

Kas Tevī mainījās pēc nominācijas iegūšanas? Gada laikā biju 
nostrādājis 1020 stundas, bet nomināciju “Gada brīvprātīgais” Sudraba 
Gailī 2019 palīdzēja iegūt paša labprātīgā un darboties alkstotošā vēlme. 
Pēc nominācijas iegūšanas nekas nav mainījies, paldies, ka tiku pozitīvi 
novērtēts, dzīve turpinās, mana misija arī… šis ir brīnišķīgs laiks! Jāizbauda!

Kādus padomus Tu vari dot brīvprātīgā darba iesācējiem? 

Citiem brīvprātīgā darba iesācējiem nekādus īpašus ieteikumus nevaru 
sniegt, jo šis darbs ir jādara ar prieku, ar atvērtu dvēseli, ticot labajam, ticot 
brīnumam, ka labestība agri vai vēlu atmaksāsies, ne viss ir mērāms naudas 
kuponos, ir kaut kas tāds, kas liek dvēselei gavilēt – tā ir labestība, atsaucība 
un padarītā darba gandarījums. Tā ir sava veida laime otram palīdzēt.

Kārlis ir mērķtiecīgs jaunietis ar plašām idejām un vēlmi realizēt tās. Darbs, 
ko viņš veic, ir ļoti vajadzīgs gan viņam, gan apkārtējiem, jo, veicot darbu 
no sirds un ar mīlestību, mēs iegūstam ļoti lielu dzīves pieredzi. Kārlis ir no 
tiem jauniešiem, kurš brīvo laiku pavada, realizējot sevi un savas prasmes. 
Novēlēsim Kārlim daudz iedvesmas, mērķu un, protams, kādreiz arī pa balvai!

INTERVĒJA JANA PATAŠŅIKA
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 √ Iesaisties brīvprātīgo darbā!

Iesaisties brīvprātīgajā darbā, velti kaut vai mazu daļu sava laika brīvprātīgajam darbam. Palīdzi citiem –  
tas sniegs apkārtējiem prieku un tev – gandarījumu. Atceries, ka brīvprātīgais darbs var būt ļoti dažāds, 
piemēram, palīdzēt kādam atnest malku, organizēt pasākumu, doties pie bērniem, kuriem nav vecāku u.c.

 √ Esi pieklājīgs!

Atceries, ka, darot lielus darbus, nevar aizmirst par mazajiem! Mūsdienās pieklājība arī ir kā labs darbs, 
piemēram, durvju atvēršana vecākam cilvēkam, vietas atbrīvošana kājās stāvošajam autobusā u.c.

 √ Uzklausi!

Bieži viss, kas cilvēkam ir vajadzīgs – lai ir kāds, kas uzklausa. Dalīta bēda ir pusbēda. Dalīts prieks – divkāršs prieks.

 √ Sāc ar mazumiņu!

Sāc ar palīdzēšanu saviem vecākiem, vecvecākiem, kaimiņiem vai klasesbiedriem. Rodot gandarījumu, tev 
radīsies vēlme palīdzēt vairāk. Tu varēsi iesaistīties ziedošanā patversmei vai cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās.

IETEIKUMUS IZSTRĀDĀJA VIKTORIJA SILVESTROVA

IETEIKUMI 

"Tavs smaids ir tavs logo, tavs 
raksturs ir tava vizītkarte, un tas, 
kā citi jūtas pēc satikšanās ar 
tevi, ir tavs paraksts,” teicis BNI® 
organizācijas dalībnieks Džejs Denzijs.

Madonas vidusskolas 8.b un 11.b 
klases skolēni 2019./2020.m.g. piedalās 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”, kura mērķis ir 
attīstīt saskarsmes prasmes, izmantojot 
interaktīvi izglītojošās tehnikas.

Projekta ietvaros radošā veidā notiek 
skolēnu iepazīstināšana ar improvizācijas 
tehnikas daudzveidību, izspēlējot 
dažādas ainiņas bez iepriekš sagatavota 
scenārija. Audzēkņi iegūst skatuvisko 
drosmi un izpauž savu radošumu, 
iejūtoties dažādos tēlos, spēlējot spēles 
un kopīgi veidojot improvizētus stāstus.

Atraktīvā   formā kopā ar pedagogu, 
improvizācijas teātra pasniedzēju Inesi 
Zīli skolēni pilnvērtīgi un radoši izglītojas, 
gudri izklaidējas un attīsta savas jau 
esošās kompetences. Nodarbībās notiek 
katras personas individuāls darbs un 
visu audzēkņu kopīga līdzdarbošanās un 
mijiedarbība, kas veicina komandas darbu. 

EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU PROJEKTS 
MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLĀ

Kas Tev ir grūtākais, lai pozitīvi un laipni komunicētu ar citiem?” jautājām 
skolēniem.

Atbildes. Pieiet klāt. Trūkst drosmes uzsākt sarunu. Kautrīgums. 
Pietrūkst pacietības un savaldības. Nepārtraukt sarunu biedru.

Kāda būs galvenā doma, ko Tu paturēsi prātā pēc nodarbībām?

Atbildes. Sekot līdzi ķermeņa valodai. Uzstājoties neturēt rokas tikai gar sāniem. 
Man jārunā lēnāk. Turpināt būt radošam un pozitīvam, jo citādi esam pelēki un 
neinteresanti. Pirmais iespaids ir visspēcīgākais. Es sapratu, par ko vēlos kļūt.

Lūdzu, raksturo nodarbības ar vienu vārdu!

Atbildes. Superīgas. Fantastiskas. Kolosālas. Lieliskas. 
Labas. Interesantas. Smieklīgas. Perfektas. Jautras.

Skolēnu prasme uzstāties, prezentēt, izkopt runas mākslu, izmantojot 
improvizācijas tehnikas elementus,   attīsta lietišķo etiķeti un pašvērtējuma 
spējas, jo noteikumi, kas ir ikdienā komunikācijā ar līdzcilvēkiem, nav 
radīti, lai mums kaut ko aizliegtu, bet lai padarītu mūsu dzīvi drošāku.

AR PROJEKTU IEPAZĪSTINĀJA 
SANITA SOLOVJEVA UN SAJŪTĀS DALĪJĀS 

8.B UN 11.B  KLAŠU SKOLĒNI

Foto no sociālajiem tīkliem
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INTERVIJA AR INDRU LAUVU
Šī mēneša numurā Skolēnu 

dome izvēlējās intervēt kādu 
speciālistu atbilstoši avīzes 
tēmai – palīdzība līdzcilvēkiem.

Neatliekamās palīdzības ārsta 
palīgs Indra Lauva savu profesiju ir 
studējusi Rīgas 1.medicīnas koledžā. 
Indra stāsta, ka 3 gadus studējusi, 
lai iegūtu ārsta palīga diplomu un 
gadu mācījusies LU Rīgas Medicīnas 
koledžā, lai iegūtu sertifikātu un 
kļūtu par sertificētu Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības ārsta palīgu. 
Indra Lauva atceras, ka jau bērnībā 
zinājusi, ka vēlas būt mediķis. 
Pamatojums profesijas izvēlē 
medicīnas speciālistei ir tāds, ka viņai 
vienmēr ir bijis aicinājums palīdzēt 
cilvēkiem. Par NMPD (Neatliekamās 
medicīnas palīdzības dienesta) 
mediķi viņa ir izvēlējusies strādāt, jo 
šim darbam, kā jau jebkuram citam, 
ir sava “odziņa”. NMPD neviena darba 
diena neesot vienāda, katra diena ir 
jauns izaicinājums. Indra šajā darba 
vietā strādā jau gandrīz 5 gadus.

Uz vienu no intervijas jautājumiem 
par biežāk sastopamajām 
traumām Indra Lauva uzskaita:

* Zīdaiņiem – galvas traumas 
tāpēc, ka zīdaiņiem proporcionāli 
galva ir lielākā un smagākā ķermeņa 
daļa, kā arī pastāv aizrīšanās riski. 

* Bērniem (līdz sākumskolai)– 
bieži dažādi svešķermeņi barības 
vadā, jo bērni vēl izzina pasauli 
arī caur muti. Arī galvas traumas 
ir bieži satopamas šajā vecumā.

* Bērniem (pamatskolas vecuma 
posmā)– ekstremitāšu traumas, 
bieži savainojas dažādās nodarbībās.

* Jauniešiem (vidusskolas, 
tehnikuma un augstskolas vecumā)– 
ekstremitāšu, galvas traumas. 

* Pieaugušajiem (cilvēkiem līdz 
60gadiem)– dažādi mežģījumi: gan 
plecu locītavu, gan ceļu locītavās.

I.Lauva, pabeidzot Rīgas 1.Medicīnas 
koledžu.    Attēls no personīgā arhīva.

* Senioriem – biežākās traumas 
ir ciskas kaula lūzums, gūžas 
mežģījums un galvas traumas. 

Nākamais jautājums medicīnas 
speciālistei bija: “Kāda ir visbiežākā 
pirmās palīdzības nepieciešamība?» 
Indra atbild: «Traumas guvuši pacienti, 
ceļu satiksmes negadījumos cietušie, 
kā arī pirmā medicīniskā palīdzība 
kardiāliem pacientiem. Filozofiski to 
varētu pamatot ar to, ka mūsdienās 
ir daudz vairāk transportlīdzekļu 
un pārgalvīgu braucēju pie auto 
stūres, bet kardiālu pacientu 
vairāk, tāpēc ka cilvēku ikdiena 
vairāk tiek pavadīta mazkustīgā 
un neveselīgā dzīvesveidā.»

Tātad ir skaidrs tas, ka laikmetu 
gaitā arī traumas atšķiras, un ātrās 
Neatliekamās palīdzības speciālistiem 
un citiem mediķiem neatliek nekas 
cits, kā pielāgoties mūsdienām.

Lai ikdienā izvairītos no dažādām 
traumām Indra Lauva iesaka:

Paskatīties uz abām ceļa pusēm, 
šķērsojot ielu vai dzelzceļa pārbrauktuvi.

Nepārsniegt atļauto 

ātrumu pie auto stūres.

Neaizmirst uzvilkt ķiveri un citus 
aizsargus, dodoties izbraucienā 
ar riteni, motociklu vai kādu citu 
transportlīdzekli, kas pieprasa 
aizsarglīdzekļu lietošanu.

Viena izsaukuma izmaksu 
nozīmīgums Neatliekamajā 
palīdzībā ir atkarīgs no izsaukuma 
rakstura, cik medicīnas materiālu 
un medikamentu nepieciešams 
izmantot, cik liels attālums 
jāmēro līdz izsaukuma vietai. 
Indra Lauva parēķinājusi, ka 
apmēram 140 –160 eiro.

Uz jautājumu “Kāda rakstura 
cilvēkiem Jūs ieteiktu strādāt 
šajā profesijā?” I.Lauva uzskaita: 
“Cilvēkiem, kuriem ir vēlme 
palīdzēt, spēja saglabāt mieru 
un medicīna ir sirds lieta.”

Uz jautājumu “Vai uzskatāt, 
ka skolēniem (apmēram no 
8. klases) būtu vajadzīgas 
nodarbības un apmācības 
stundās par pirmo palīdzību?” –  
speciāliste īpaši izceļ, ka tas ir 
svarīgi. “NOTEIKTI! Bieži dažādas 
dzīvībai bīstamas situācijas 
ir sastopamas tieši ikdienā 
un šīs zināšanas var būtiski 
palīdzēt, lai otram palīdzētu.”

“Mēs esam pirmie, kas palīdz 
dzīvībai bīstamās situācijās, 
bet šis darbs ir gan fiziski, 
gan emocionāli smags.”

Pēc intervijas atbildēm, 
var secināt, ka, lai strādātu 
Neatliekamajā medicīniskajā 
palīdzībā, ir jābūt emocionāli 
stabilam un fiziski spēcīgam. 
Traumas var būt ļoti dažādas 
un cietušo daudz. Šis darbs 
it nemaz nav rutīna, katra 
diena NMPD ir citādāka, katra 
diena ir jauns izaicinājums, arī 
traumas ir dažādas, tāpēc jābūt 
gatavam uz jebko un jācīnās līdz 
pēdējam, palīdzot citiem izdzīvot 
un novērst dzīvības briesmas.

INTERVĒJA DAGNIJA DREIKA



6LAPPUSE

No gripas šosezon miruši jau 13 cilvēki.

Šosezon no gripas miruši jau 13 cilvēki, liecina 
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) 
publiskotais gripas un akūtu augšējo elpceļu 
infekciju monitoringa jaunākais pārskats.

Latvijā brīvprātīgie šuj sedziņas Austrālijas ugunsgrēkos 
cietušajiem dzīvniekiem.

Austrālijas postošie ugunsgrēki nav atstājuši 
vienaldzīgus arī Latvijas iedzīvotājus. Ar sociālo tīklu 
palīdzību izveidota domubiedru grupa, aicinot izšūt vai 
uzadīt sedziņas tālajā zemē cietušajiem dzīvniekiem. 
Vispirms dažādas sedziņas darināja Valmieras Viestura 
vidusskolas 4. klases meitenes mājturības stundu laikā.

Zem karoga un vienotības zīmē 
atceras 1991. gada barikādes

Pirms 29 gadiem norisinājās viens no pēdējiem 
nozīmīgajiem un lielajiem notikumiem ceļā uz 
Baltijas valstu neatkarību – Rīgā sākās barikāžu laiks. 

AKTUALITĀTES LATVIJĀ AKTUALITĀTES PASAULĒ
Ķīnas vīruss izplatās tālāk.

2019.  gada decembrī Ķīnā  sākās jauna  vīrusa 
izplatība. Jaunā vīrusa uzliesmojuma epicentrs ir Ķīnas 
centrālās daļas pilsēta Uhaņa, kurā dzīvo 11 miljoni 
cilvēku. Pretēji sākotnējiem pieņēmumiem secināts, 
ka vīruss varētu tikt pārnests arī no cilvēka uz cilvēku.

Lielbritānijas karaliene apstiprina «Brexit» likumu.

1. februārī, pulksten vienos  naktī pēc Latvijas 
laika Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības.   

ASV Senātā sāksies impīčmenta prāva pret 
Trampu.

Impīčmenta izmeklēšana pret ASV prezidentu 
Trampu saistībā ar trauksmes cēlāja ziņojumu 
tika sākta jau pērn septembrī. Pēc balsojuma ASV 
Kongresa Pārstāvju palātā lieta nonākusi līdz Senātam. 
Tomēr pastāv iespēja, ka lietas izskatīšana ievilksies.

ZIŅAS APKOPOJA VIKTORIJA SILVESTROVA

Fotografēja KĀRLIS GAILUMS

***
Met no sirds vien ārā

Visu to, kur vienaldzība strādā.
Ļauj tai dvēslei runāt:

Ļauno aizdzīt,
Tumsu kliedēt,

Cita bēdas biedēt.

Tagad nu tu manīsi,
Ko par laimes mājokli mēdz saukt,

Tas nav tad, kad pašam labi,
Bet kad laimīgi ir abi.

Autore: Linda Kaščuka

Mosties, celies, ej!
Ja dzīvē tevi bēdas māc,
tad nepadodies, cīnies, ej.

Un, ja vēl tevi šaubas žņaudz,
tad turies, mīli, saki – nē!

Draugs esi tu jel ciets kā krams
un paliec stiprs, nenomākts.

Tik celies, ej un uzvari,
tu savu spēku parādi.

Un, ja kāds tevi zemē rauj,
tad ņem un velc to vienmēr līdz,

jo tu ar prātu tikai vien
šo zagli vari pārmācīt.

Tik ej ar smaidu savā sejā,
un prieku savā sirdī nes.
Tu pildi savu kvēlo sapni

un pildi savas ieceres.
Autors: Alvils Pudulis

Ticība
Pa dvēseles labirintiem

Nāk cilvēka ticība labajam;
Atver, draugs, savu sirdi tai

Un cerībā smaidi, jo – 
„Labs nāk ar gaidīšanu,

Silts ar sildīšanu.”
Autors: Kārlis Gailums

Ziema
Šīs dienas kā gadi mijas, 

kad brikšņos tu brien.
Baltajā tālē tu skaties,

Nav tālei beigu.

Ar domām tu sildi sevi,
Sniegā bezcerīgi krītot.

Un, kad aiz krāgas
Auksta sniega pika krīt,

Gaišs smaids tevī klājas.

Ūdens pilienus skaiti,
Kad lāsteka pil.

Aukstu dvašu izplūdums.
Ar smaidu sejā,

Acīm mirdzošām.

Sniega eņģeļus taisot,
Pats par eņģeli kļūsti.

Tad siltas domas tu domā.
Katru gadu tā viena.

Ar domām sevi sildi,
Aukstu dvašu pūzdams.
Kad skatā iekļāvies esi,

Tālumā bezgalīgā lūkojies.
Tas ļoti balts.

Autore: Madara Kušnere
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Cik viņi ir skaisti – gaiši, veci 
cilvēki! To mēs redzam ne tikai 
caur acīm, bet arī ar savu dvēseli, 
kad atrodamies viņu tuvumā. 
Vecie cilvēki samierinās ar 
sevi, ar apkārtējiem, ar dabisko 
dzīves gaitu un dzīvo mierā, 
jo novērtē to, kas viņiem dots. 

Protams, ka ikvienam, 
neskatoties uz vecumu, ir 
nepieciešamas rūpes un 
mīlestība. Bet, esot pansionātā, 
dažkārt var sajusties vientuļi. Un 
tas nenozīmē, ka viņiem nav tuvu 
cilvēku. Tas ir saistīts ar mūsdienu 
dzīves ritmu. Šis ritms neļauj 
mierīgi apmeklēt savus mīļos, 
jo mēs visi cenšamies ieguldīt 
vairāk laika darbam un iegūt 
vairāk dzīves labumu. Vienkārši 
mums ir sava dzīve, kas rit kā 
vāveres ritenī, un mums nav brīvā 
laika! Taču ir jāatceras, ka cilvēki 
ir jāmīl, jāmīl, kamēr tie ir mums 
tepat blakus – dzīvi, ar sirdi krūtīs. 

Tāpēc labdarības akcijas ietvarā 
“Radīsim smaidu” Madonas 
pilsētas vidusskolas skolēni 
un skolotāji līdz 28.janvārim 
ziedoja dāvanas Mārcienas 
pansionāta ļaudīm. Saziedotās 
lietas bija dažādas, piemēram, 
žurnāli, mūsdienīgas grāmatas 
ar grāmatzīmēm, zeķes, saldumi, 
zāļu tējas, apsveikuma kartītes, 
ziepes, šampūni un dušas želejas, 
dvieļi, čības un citas higiēnas 
preces. Nevar noliegt, ka medus 
un ievārījuma burciņu bija 
visvairāk. Dienu pirms došanās 
uz Mārcienas pansionātu Skolēnu 
domes aktīvisti čakli rosījās 
skolotājas Rudītes Zauskas 
kabinetā, kur viņi pakoja vecajiem 
cilvēkiem dāvaniņas. Katra 
saņēmēja maisiņā tika ielikts 
silto zeķu pāris, ievārījuma vai 
medus burciņa, šampūns vai 
dušas želeja un citas lietas. Uz 

RADĪSIM SMAIDU!

Mārcienas pansionātu tika vesta arī liela kaste ar grāmatām, kuras 
visiem pansionātā būs pieejamas, kā arī vēl viena kaste ar dažādiem 
saldumiem un veselīgiem našķiem. Tā kā saziedoto lietu tiešām bija 
daudz, nolēmām iepriecināt arī Barkavas pansionāta ļaudis, aizsūtot 
tiem gan higiēnas preces, gan medu, gan ievārījumu un citas lietas. 

31.janvārī Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu dome ciemojās 
Mārcienas pansionātā, kur ar lugu un saziedotajām dāvanām 
iepriecināja pansionāta ļaudis. Lai vairotu labo un iedvesmotu citus, 
šo ciemošanos pansionātā filmēja Vidzemes televīzija. Paldies 
ikvienam, kurš iesaistījās akcijā un palīdzēja radīt smaidu tiem, 
kuriem tas ir vajadzīgs. Tieši tavs atnestais ziedojums kādam 
lika justies īpašam. Mazs, labs darbiņš, bet gandarījums ļoti liels. 

Vecie cilvēki atšķiras viens no otra, atšķiras arī to veselība. Tāpēc nevar 
aizmirst par viņiem! Ir jāpalīdz, jāapciemo, jāuzdāvina savs smaids un 
pozitīvais garastāvoklis, jo vecie cilvēki pārdzīvojuši ļoti daudz, viņu dzīves 
bagāža ir pilna ar notikumiem. Labs darbiņš ir kā bumerangs, tu zini, ja 
palaidīsi to vēja brāzmās, tas atlidos atpakaļ. Un, kad tu atkal saņem to 
atpakaļ, sajūti dzīves svētību. Paldies visiem, kuri palīdzēja radīt smaidu!

SAVĀS EMOCIJĀS DALĪJĀS
JANA PATAŠŅIKA

Foto no sociālajiem tīkliem
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Žetonvakars ik gadu ir īpašs notikums, jo ar 
to vienlaikus noslēdzas vidusskolēna ierastās 
gaitas, kā arī sākas jauns posms, kas pārbauda 
skolēna spējas izturēt grūtības un liek parādīt sevi 
labākajā veidolā. Taču šis pasākums ir nozīmīgs 
ne vien pašiem divpadsmitajiem, bet arī viņu 
ģimenēm, skolasbiedriem, draugiem, skolotājiem…

Šogad 12.klašu skolēni Žetonvakaram bija 
sagatavojuši krāsainus priekšnesumus, kuros 
centās parādīt savus īpašos talantus – dziedot, 
dejojot, kā arī spēlējot teātri. Lauma Vanaga no 
12.b klases dalās savās sajūtās: “Katru gadu 
skolēniem tas izdodas oriģināli, taču šī gada 
uzvedums bija īpašs. Gan 12a., gan 12b.klase 
atklāja savas klases savdabību ar neaizmirstamo 
vistiņu un mazo gulbīšu deju, prinča cīņu par 
princesi, vecmāmiņas uztraukumu par mazdēliņa 
balli un tā tālāk. Pavadījumā skanēja visiem sen 
zināmi hīti, piemēram, YMCA un Imanta Kalniņa 
daiļrade. Zālē bija jūtama patīkama un pacilāta 
gaisotne, ko radīja jauniešu neviltotais smaids par 
sūri grūto darbu, kas bija jāiegulda, lai izveidotu 
šādus priekšnesumus. Skatītāju atsauksmes bija 
ļoti pozitīvas, tāpat arī domāja paši jaunieši, jo 
bija skaidrs, ka pasākums bija izdevies godam.”

“Žetonvakars bija sirsnības un prieka asaru pilns 
gan skolotāju, gan audzēkņu acīs,” apliecina Ance 
Greidiņa no 11.a klases. “Katru gadu 11. klases 
skolēni cītīgi gatavo priekšnesumus, lai varētu 
apsveikt un godāt divpadsmitos. Šogad mēs savu 
priekšnesumu gribējām uztaisīt īpašu, jo vēlējāmies, 
lai tas paliek atmiņā divpadsmitajiem, un ceram, ka 
tā ir un būs. Mēs šogad izdomājām priekšnesumu, 
kurā vissvarīgākais bija 12.a klases īpašības, 
kuras attēlojām ar dziesmu un deju palīdzību. 
Mūsu klases dāvana 12.a klasei bija antistresa 
bumbiņas – ar cerību, ka tās spēs nomierināt 
mūsu divpadsmitos pirms eksāmena. Ejot pa 
skolas gaiteņiem, mūsu klase saņēma tik daudz 
pozitīvu komplimentu par mūsu priekšnesumu, 
kas pierādīja to, ka tiešām ir vērts censties un ka 
ir jauki par darbu saņemt to gandarījuma sajūtu.” 

Ance turpina: “Man un Niklāvam Romanovskim 
patiešām bija liels gods vadīt Žetonvakaru, jo tā ir 
milzīga pieredze un pierādījums sev, ka mēs varam 
iziet lielas auditorijas priekšā, sakoncentrēties, 
parādīt savu labo runasprasmi un padarīt cilvēkiem 
šo pasākumu īpašu. Kādreiz likās, ka nevaru iziet 
priekšā tik daudz cilvēkiem, bet skola mani padarīja 

ATSKATS ŽETONVAKARĀ

par atvērtu jaunieti, kura var izkāpt no saviem aizspriedumiem. 
Jāsaka godīgi, pirms katra pasākums ir uztraukums, bet tas 
labais, kurš palīdz sevi novērtēt un saņemties. Pēc nu jau divām 
pasākuma vadīšanām, kas bija Ziemassvētku pasākums un 
Žetonvakars, man jāatzīst, ka uz skatuves jūtos pārliecinātāka 
nekā ikdienā skolas gaiteņos, jo zinu, ka man blakus ir mans 
partneris, ar kuru kopā darbojamies, kurš vienmēr mani atbalstīs; 
kā arī klasesbiedri, skolotāji un ģimene, kas vienmēr iedrošinās. 

Lielu pateicību savā un Niklāva vārdā vēlos teikt Rudītei 
Zauskai, kā arī skolas vadībai un Skolēnu domei, kas mums 
uzticēja tik svarīgu notikumu. Patiešām liels Jums paldies! 
Uzdrošinies darīt un pārkāp pāri savām bailēm un nedrošībai 
un tu pavērsi durvis uz nākotni un savas dvēseles atrašanu...”

Gatavojoties Žetonvakara pasākumam, varēja atgriezties 
atmiņās, pārdomāt par 12. klašu skolēnu devumu mūsu skolai, 
par smiekliem un čalām, kuras nekad vairs nebūs tādas kā 
līdz šim, jo katra klase taču ir tik atšķirīga. Taču pasākuma 
dienā, šķiet, viss tiek veltīts mūsu divpadsmitajiem, zāles 
kārtošana, dekorāciju nešana, runas, apsveikumi, kopīgās 
kora dziesmas – viss, lai viņi vēl reizi būtu uzmanības centrā. 

Šis pasākums vieno skolu, it kā ļoti svinīgs un oficiāls 
un tomēr priekšnesumi, sirsnīgie vārdi, smiekli, kopā 
būšana liek novērtēt vidusskolas gadu skaistumu.

ATSKATĪTIES UZ ŽETONVAKARU PALĪDZĒJA LINDA KAŠČUKA

Fotografēja KRIŠJĀNIS PULKSTENIS



ŽETONVAKARA BILDES

Fotografēja KRIŠJĀNIS PULKSTENIS


