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Ar neierastiem apstākļiem nu ir pienācis pavasaris, un pavisam 
drīz būs mācību gada noslēgums. Tāpēc savu rindu gaida arī 
pēdējais avīzes „TUVPLĀNS” numurs šajā sezonā. Lai gan liekas, ka 
ārkārtas situācijas laikā nekas nenotiek, mums ir, ko tev pastāstīt!

Tā kā 12.klašu skolēniem priekšā ir svarīga lēmuma pieņemšana par to, kādu ceļu 
izvēlēties pēc vidusskolas beigšanas, mēs caur iedvesmojošu interviju ar skolas 
absolventu Jēkabu iepazīstināsim tevi ar ļoti interesantu studiju programmu – 
medicīnas inženierija un fizika. Taču, ja prāto, kā neierastāk pavadīt brīvo laiku, 
iesaku izlasīt interviju ar Gustavu, tur atradīsi jaunas idejas piedzīvojumiem dabā!

Maijs mūsu skolā parasti saistās ar īpašo pasākumu „Gada skolēns”, arī šajā 
situācijā tradīciju nevēlējāmies pārtraukt, tāpēc skolas mājas lapā vari uzzināt 
par izvirzītajiem kandidātiem šai nominācijai, kā arī iepazīt viņus tuvāk caur 
viņu pašu veidotajiem aprakstiem. Taču „TUVPLĀNĀ” esam tev sagatavojuši 
interesantu uzdevumu, kurā vari pārbaudīt, vai spēsi atminēt, kuram no „Gada 
skolēna” nominantiem piemīt konkrētās īpašības, panākumi, vaļasprieki  utt.

Garlaikotos brīžos ir laiks pakavēties pagātnē, tāpēc avīzē ir arī siltas atmiņas 
no pasākumiem PIRMS. Es tev novēlu gūt siltumu ne tikai no iepriekš piedzīvotā, 
bet arī no pavasara saulītes. Lai tev izdevusies vasara, tiksimies nākamajā gadā!

MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU DOMES PREZIDENTE 
LINDA KAŠČUKA
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Šī gada 12.martā norisinājās ilgi 
gaidītais fizikas konkurss 10. – 11. 
klašu skolēniem. Konkurss notika 
sadarbībā ar FIZMIX komandu, 
Madonas novada pašvaldību, MPV 
Skolēnu domi, skolas administrāciju 
un skolotājiem. Gan skolēnu dome, 
gan mūsu skolas fizikas skolotāja 
Marija Deigele cītīgi gatavojās šim 
konkursam, apkopojot un realizējot 
idejas, uzdevumus, balvas. Konkursā 
ar prieku piedalījās 20 vidusskolēni 
no 10.b, 11.a un 11.b klases. 5 
komandas 4 dalībnieku sastāvā savā 
starpā cīnījās un pierādīja savas 
prasmes visdažādākajos uzdevumos.

10.b klases komandas „Amatieri” 
sastāvā bija Atis Pērkons, Ērika 
Līna Rivseniece, Reinis Ģiedris un 
Sabīne Siņicina. Komandu „Āmuri” 
no 11.b klases veidoja Anete 
Vorslova, Daniels Žvagiņš, Rihards 
Viļums un Rinalds Rozenbergs. 
Komandas „Eksaktie naži” sastāvā 
bija Agnija Pēča, Andrejs Pirogs, 
Daniela Juta Griezāne un Signe 
Vāvere. 11.a klases „Fantastiskajā 
četriniekā” savas prasmes un 
zināšanas pierādīja Dagnija Dreika, 
Renārs Ivāns, Dairis Bariņš un Jana 
Patašņika. Spēcīgu puišu komandu 
„Shuriks” no 10.b klases veidoja 
Jevgenijs Pigožņa, Edgars Laucis, 
Edvards Rudzītis un Gusts Jekociņš. 
Komandas stingri vērtēja 4 žūrijas 
pārstāvji – skolotājas Indra Sniķe, 
Līga Calmāne un Marija Deigele, kā 
arī Fizmix pārstāvis Raitis Streičs.

Pirms paša konkursa katrai 
komandai bija jāizdomā savs 
kopējais tēls un eksperiments, 
kurš vizuāli parādīs saistību ar 
komandas nosaukumu. „Amatieri” 
radoši eksperimentēja ar dažādiem 
priekšmetiem, ūdeni un citām lietām, 
lai žūrijai parādītu, ko māk. „Āmuri” 
mums atklāja veidu, kā pie galda bez 
cilvēka palīdzības ir iespējams noturēt 
un nostabilizēt āmuru. „Eksaktie naži” 
nežēloja audumu, papīru, tomātu un 
kaulu, lai parādītu, kā tie reaģēs uz 
dažādu veidu nažu ietekmi – virtuves 
robaino nazi, mednieku nazi un papīra 

FIZIKAS KONKURSS

nazīti. Pēc kārtas ceturtie – „Fantastiskais četrinieks” – radoši un fantastiski parādīja 
veidu, kā ar četriem priekšmetiem – sodu, etiķi, glāzēm un tējkaroti – uzkrāt CO2 un 
nodzēst četras burvīgas svecītes. Toties puiši no komandas „Shuriks” romantiski 
un smieklīgi atklāja, kā pārsteigt un iespaidot meiteni ar kūpošu dzērienu, tam 
bija nepieciešams tikai folijs, sērkociņi un pats dzēriens. Šajā, pirmajā, konkursa 
daļā žūrija visvairāk punktu piešķīra „Shurikam” un „Fantastiskajam četriniekam”.

Konkursa nākamajās daļās komandu dalībniekiem nopietni bija jāsāk kustināt 
savas pelēkās un visas citas smadzeņu šūniņas. Sākumā tika krāti punkti, pildot 
testu Quizizz.com vietnē. Kamēr konkursa dalībnieki pildīja savus uzdevumus, 
pasākuma vadītāji aktīvi izklaidēja un uzdeva asprātīgus fizikas jautājumus 
skatītājiem. Pēc testa izpildes komandām bija dots laiks izrēķināt katram savu 
nestandarta fizikas uzdevumu. Vēlāk sekoja loģikas uzdevums par to, cik 
maksimāli lielu svaru spēs noturēt „plosts” jeb plastmasas kastīte virs ūdens.

Pirms tika noskaidroti rezultāti, Fizmix pārstāvis mums atklāja citu fizikas 
pasauli. Ar visdažādakajiem priekšmetiem un eksperimentiem Raitis Streičs 
skolēniem un skolotājiem parādīja, kā ar zibeni un elektrisko lauku var muzicēt, 
kā uguni var paņemt rokās, kā noņemt galdautu, nepaceļot uz tā esošos 
priekšmetus, kā uz kartona var lidināt ar ūdeni piepildītas glāzītes, tās neizlejot, 
kā no izelpotā gaisa iegūt ūdeni, to sasaldējot, arī dažādus sausā ledus trikus. 
Tika izveidota cilvēku ķēde, caur kuru Raitis palaida strāvu nelielos daudzumos.

Cīņa bija spraiga, vietu secība atšķīrās tikai par dažiem punktiem. Fizmix 
sagatavoto 1.vietas  galveno balvu 100 eiro izcīnīja 10.b klases komanda „Shuriks”. 
2.vietu ieguva 10.b klases komanda „Amatieri”. 3. vietu –  11.a klases komanda 
„Eksaktie naži”. 2., 3. un pārējās vietas saņēma balviņas, diplomus un pateicības no 
Madonas novada pašvaldības un Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu domes.

Pasākums patiešām bija iespaidīgs un izdevies. Vislielākie PALDIES par 
šī pasākuma ideju, tapšanu, pieredzi un iespējām jāteic FIZMIX komandai, 
Madonas novada PAŠVALDĪBAI, Skolēnu domes PREZIDIJAM un fizikas 
skolotājai MARIJAI DEIGELEI, kā arī dalībniekiem, vadītājiem un skatītājiem.

PAR KONKURSU PASTĀSTĪJA DAGNIJA DREIKA

Fotografēja MĀRA IMŠA
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Tā kā šobrīd ir ārkārtas situācija valstī 
un viens no drošākajiem patvērumiem 
ir daba, neviena neskarta un miera 
pilna, esam nolēmuši intervēt  Gustavu  
Gedrovicu, kas  ir aktīvs, sportisks 
un dabu mīlošs jaunietis.  Ar viņu 
sazinājāmies ar e-pasta palīdzību. 
Varbūt atradīsiet Gustava pieredzē kādu 
labu ieteikumu, kas palīdzēs uzturēšanos 
dabā noorganizēt gluži kā piedzīvojumu.

Lūdzu, iepazīstini lasītājus ar sevi!

Man ir 25 gadi, esmu no streelnieks.
lv, palīdzu organizēt dažādus 
pārgājienus, esmu fitnesa entuziasts, 
vadu fiziskās sagatavotības treniņus, 
patīk fotografēt un iespēju robežās 
ceļot, strādāju dažādās jomās.

 Ko Tu dari, esot dabā?

Tipinu pārgājienos, slēpņoju, nakšņoju, 
piknikoju, peldos, atklāju sev jaunas 
vietas, braucu ar riteni pa takām, 
varētu teikt, ka mani aizrauj sportiskas 
aktivitātes. Viens no maniem hobijiem 
ir iemūžināt  dabu skaistās fotogrāfijās. 

Ko vēl var darīt brīvā dabā?

Pirmkārt, ja runa ir par lietderību, tad 
katrā dabas pastaigā var paņemt līdzi 
no dabas, meža kaut vienu atkritumu. 
Ja līdzi ir kāds maiss, tad piepildīt to 
ar ceļā ieraudzīto drazu. Šobrīd esam 
iedzīvinājuši kustību #navjaugruti iznest 
no dabas vismaz vienu atkritumu. Tā 
gūst augstu popularitāti Facebook, iznest 
no dabas atkritumus – tas ir PAT stilīgi. 

Svarīgi ir apzināties – ko ienesi, to iznes 
jeb neatstāj mežā vai taku atkritumu 
urnās savu līdzpaņemto produktu 
atliekas. Daba būs tik tīra, cik tīru to 
atstāsim paši. Tas ir labākais, ko šobrīd 
katrs varam darīt – apvienot patīkamo 
ar lietderīgo. Ja šķiet, ka tas viens maiss 
neko nemainīs, es teikšu, ka mainīs 
gan. Iesaistās daudz jauniešu, jo viņi 
saprot – kurš tads cits, ja ne mēs paši. 
Šis ir laiks, lai būtu par piemēru citiem, 
runātu, rādītu un dalītos ar to sociālajos 
tīklos, jo piesārņojuma problēma 
ir milzīga. Par šo iniciatīvu sīkāku 
informāciju var atrast Facebook. Mēs 
katrs varam pateikties dabai, savācot 
atkritumus arī aiz cūcīgiem cilvēkiem. 

  Kāda ir Tava lielākā aizraušanās 
dabā?

Geocachings jeb slēpņošana un 
nakšņošana dabā, mežā. Pirmkārt, es 
atklāju un uzzinu par jaunām vietām, 
kuras nav ne kartēs, ne tūrisma portālos, 
uzzinu par to vietu izcelsmi, vēsturi 
kādu interesantu faktu.   Otrkārt, es 
vienkārši atbrīvojos, ir mana nometne, 
ugunskurs, tumsa un šī maģiskā 
noskaņa. Es to saucu par terapiju. Kā 
mēs sakām, ugunskura dūmu smarža 
drēbēs liecina par labi pavadītu laiku. 

Kad sanāk – bushcraftings: apkārt 
pieejamo dabas materiālu un resursu 
izmantošana, lai uzceltu sev nometni, 
iekurtu uguni, izdzīvotu lauka apstākļos, 
navigētu bez gps, uzmeistarotu 
dažādas lietas, kas atvieglo šo 
dzīvošanu. Bet šajā jomā man vēl daudz 
jāmācās, tāpēc  iedvesmu smeļos 
Youtube, kur skatos pamācības un pēc 
tam iegūtās iemaņas praktizēju dabā. 

Ko Tu ieteiktu jauniešiem, kuri nav 
izbaudījuši piedzīvojumus dabā?

Kedas ir visiem? Ir. Mugursoma 
ir? Ir. Ūdens pudele ir? Ir. Paņem 
kaut ko garšīgu un dodies! Lielākie 
attaisnojumi, ko parasti nākas dzirdēt –  
nav piemērota ekipējuma, nav ideju, 
kur iet, vai – maniem draugiem ir citas 
intereses. Vajadzība pēc ekipējuma 
un prasme ar to rīkoties nāk ar 
pieredzi. Taču man ir dažas idejas, 
kur varu ieteikt aizbraukt, manuprāt, 
Gaujas Nacionālais parks neatstās 
vienaldzīgu nevienu. Mums ir purvi, 
meži, jūra un mūsu ezeri! Iespēju 
ir TIK daudz! Mums ir Vidzemes 

augstiene, Kurzemes ielejas, 
dabas parki, takas. Iedvesmojieties 
no interneta un dodieties ceļā.

Ja nav interesentu, pamēģini 
viens!  Ir daudz pārgājienu 
organizāciju, un pārgājienos 
parasti rodas jauna draudzība, 
jaunas  biznesa iespējas, pat 
jaunas attiecības. Var aizbraukt 
kaut kur ar teltīm, doties piknikā 
vai peldēties. Tā ir realitāte, kura 
ir un būs. Izvēle ir – vai nu palikt 
mājās, vai doties tur, kur daba sauc.

Kādas 5 lietas vienmēr 
atradīsies Tavā mugursomā, ejot 
pārgājienā?

Tas atkarīgs no formāta, 
kāds pārgājiens. Bet vienmēr 
līdzi ir ūdens, aptieciņa, 
nazis, lukturis, powerbanks.

Kādiem pārgājieniem Tu dod 
priekšroku?

Man patīk iet tur, kur citi 
neiet. Mēs, streelnieks.lv, 
esam organizācija, kura meklē 
piedzīvojumus, iet ārpus takām, 
šķērso upes arī ziemā. Tur arī 
sākas tā īstā pārgājiena garša. 
Tur sākas šī pirmatnējā Latvija, 
neskartā un vienreizējā. Citu 
organizētajos pārgājienos 
neesmu bijis, tāpēc vienīgais 
viedoklis par tādiem ir citu stāsti. 
Svarīgi ir atrast, kas patīk pašam, 
un domubiedrus. Esmu nogājis no 
Baltā kalna Kolkā līdz Dubultiem 
(136km/55h), ļoti patika šī 
pieredze. Mums pašiem ir savs 
gada lielākais piedzīvojums 
un katra dalībnieka grūtākais 
izaicinājums:   #SIMTIŅŠ (jānoiet 
100km pa noteiktu maršrutu, ne 
ilgāk kā 24h, nesot somu, kurā ir 
ne mazāk kā 10% no dalībnieka 
ķermeņa svara). To esmu 
pieveicis, tas ir bijis grūtākais, kas 
dzīvē ir darīts līdz šim, bet tās ir arī 
vienas no skaistākajām atmiņām. 

AKTĪVISTS DABĀ

Foto no personīgā arhīva

TEKSTU SAKĀRTOJA LINDA KAŠČUKA

INTERVĒJA DITA BRIMERBERGA
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„Kas mīt tavās smadzeņu porās? 
Pēc kā tiecas tava pukstošā, nemiera 
pilnā sirds? Ko jūt, gaida, pēc kā 
ilgojas, skumst tava kailā, bet tīrā 
dvēselīte? Izstāsti man savu sapni!

Izstāsti, nebaidies, es klusēšu 
kā apsūnojis akmens lielceļa 
malā, kā rāma, mierpilna upe es 
turpināšu savu izlauzto ceļu – uz 
priekšu, tik uz priekšu…” tieši šādiem 
aizkustinošiem vārdiem populārais 
jaunais aktieris Jēkabs Reinis 
iesāka Kārļa eseju 21.februārī...

Šajā datumā visā valstī tika 
atzīmēta Dzimtās valodas diena. 
Pirms tās tika izsludināts radošo 
darbu – eseju un mākslas darbu – 
konkurss skolēniem „Izstāsti man 
savu sapni!” Šajā konkursā tika iesūtīti 
1234 radošie darbi, no tiem 693 
literārie darbi un 541 mākslas darbs. 
Latviešu valodas aģentūrā tika izcelti 
42 literārie darbi un 30 mākslas darbi. 
Noslēguma, rezultātu paziņošanas 
un apbalvošanas, ceremonijā Rīgas 
Latviešu biedrības namā tika aicināti 
tikai paši labākie no labākajiem darbu 
autoriem, tajā skaitā arī mans draugs 
un klasesbiedrs Kārlis Gailums. 

Jau ieejot Latviešu biedrības namā 
mani, Kārli un skolotāju Rūtu Trušeli 
ar smaidiem un laba vēlējumiem 
aicināja pie kafijas galda. Ar katru 
brīdi cilvēku skaits pieauga. Plkst. 
10.00 sākās pasākuma 1. daļa. Rīgas 
Latviešu biedrības nama Baltajā 
zālē klausījāmies Latviešu valodas 
aģentūras direktora Jāņa Valdmaņa 
un Rīgas Latviešu biedrības 
priekšsēdētāja Gunta Gailīša uzrunas, 
emocijas un viedokļus par darbiem. 
Pēc tā plkst. 10.20 jaunie, talantīgie 
latviešu aktieri Agnese Cīrule 
(redzama dažādās teātra izrādēs, 
seriālā „Sarkanais mežs”) un Jēkabs 
Reinis (izrādē „Pūt, vējiņi!", seriālā 
„Sarkanais mežs”, „Ugunsgrēks” un 
viens no filmas varoņiem „Dvēseļu 
putenī”) mums nolasīja 42 literāros 
darbus un uz projektora parādīja 
mākslas darbus. Pats Kārlis stāsta 
savas emocijas, kādas izjutis, 
klausoties sava darba lasījumu 
aktiera Jēkaba Reiņa izpildījumā: 
„Aktieri ir sava amata meistari! Kad 
tika lasīts mans darbs, aiz sajūsmas 
man aizrāvās elpa. Bija liels prieks un 
gandarījums, ka mākslinieks Jēkabs 
Reinis uztvēra manas domas pareizo 
stīgu un šo manis rakstīto domu 
izlasīja tieši tā, kā tas bija paredzēts –  

PRĀTAM NEAPTVERAMAS VISUMA DZĪLES. LIDOJUMS… 
UZPLAIKSNĪJUMS… IZBIEDĒTS KLUSUMS…

Madonieši Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē kopā ar žūriju un 
pasākuma organizatoriem.    

Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis pasniedz balvu Kārlim 
Gailumam.                                                                        Foto: Evija Trifanova, LETA

izjusti, akceptējot pareizos vārdus, izceļot būtisko, saliekot visus uzsvarus 
vajadzīgajās vietās… Paldies! Jutos gandarīts un lepns par paveikto darbu!”

Pēc gala rezultātu noskaidrošanas un 2.daļas sākuma, plkst. 12.20, 
tikām cienāti ar pusdienām. Vēlāk paspējām izskatīt kārtīgāk Latviešu 
biedrības namu un tad atgriezāmies Baltajā zālē, lai klausītos, ko mums 
būs sagatavojusi grupa „Bur mani”. Elzas Rozentāles izpildījumā dziesmas 
patiešām bija skaistas! No izpildītājiem arī dzirdējām dziesmu lībiešu 
valodā. Patiešām skaisti! Pēc tā burvju mākslinieks Dante Pecolli ar šovu 
„Uzbur sapni!” mūs pārsteidza ar aizraujošiem un neredzētiem trikiem. Tie 
ielīksmoja katru skatītāju, it īpaši sākumskolas un pamatskolas bērnus.

Brauciens patiešām bija jauks un neaizmirstams! Līdzīgi, kā raksta Kārlis 
savā esejā: „Baudīsim šos mazos, it kā sīkos dzīves prieciņus un sapņosim 
par tālēm – ar roku neaizsniedzamām!”  Manuprāt, mums katram –  
katru dienu, katru stundu, katru minūti, mums katram ikdienā būtu jāsaredz un 
jānovērtē šis brīnums, burvība, skaistums, kas varbūt nebūs katru nākamo mirkli!

AR PIEDZĪVOJUMU UN EMOCIJĀM DALĪJĀS  DAGNIJA DREIKA
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Mūsu skolas 11.klases skolēni 
nevar savu mācību gadu iedomāties 
bez ieguldītā laika zinātniski 
pētniecisko darbu rakstīšanā un 
pēc tam arī aizstāvēšanā. Šī gada 
13.februāris bija nozīmīgais datums, 
kad gan 11.a, gan 11.b klases 
skolēni, pārvarot savu uztraukumu 
un varbūt arī šaubas, vērtēšanas 
komisijas priekšā prezentēja sevis 
izstrādātos pētnieciskos darbus.

Tā kā tagad, kad emocijas jau 
ir rimušās, ir vieglāk izvērtēt savu 
ieguldījumu un izprast savas 
kļūdas un labi paveiktos darbiņus, 
tad mēģināju noskaidrot savu 
skolasbiedru sajūtas par pētniecisko 
darbu izstrādāšanu. Sanija no 11.b 
klases saka: „Man sākumā likās, 
ka tas būs ļoti grūti, bet beigās, 
kad viss jau bija pabeigts, bija liels 
gandarījums par paveikto. ZPD 
rakstīšana iemācīja plānot savus 
darbus, izpildīt tos laikā, meklēt 
informāciju bibliotēkās, kā arī 
smelties drosmi aizstāvēt savu darbu 
auditorijas priekšā.” Daniela no 11.a 
klases arī dalījās savās izjūtās: „Tā 
bija jauna pieredze uz tik nopietniem 
darbiem. Viena no grūtākajām 
lietām bija izdomāt tēmu. Darbam 
diemžēl nedaudz pietrūka laika.”

Manuprāt, Dagnijas Dreikas 
pieredze ir ļoti īpaša, jo viņa 
uzņēmās dubultu atbildību. Par šo 
periodu viņa raksta šādi: „Laikā no 
oktobra līdz janvāra beigām veicu 
2  zinātniski pētnieciskos darbus. 
„Pirmās medicīniskās palīdzības 
zināšanu izpēte Madonā” viena pati 
un „SMU «Vēja spārniem» biznesa 
plāns” kopā ar sava uzņēmuma 
komandas biedriem Kārli Gailumu, 
Kristu Kušneri un Janu Patašņiku. 
Izvēlējos rakstīt divus ZPD, jo 
interese ir gan komandas darbā un 
uzņēmējdarbībā, gan medicīnā un 
pirmajā neatliekamajā palīdzībā. 
Bija sarežģīti izvēlēties vienu tēmu 
no abām vai tās apvienot, tāpēc 
izlēmu pastrādāt vairāk un uzrakstīt 
divus ZPD. Mana ZPD mērķis vairāk 

ATSKATS ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU RAKSTĪŠANAS PROCESĀ

bija pierādīt, ka pirmās palīdzības sniegšanas apmācības būtu vajadzīgas 
katram jaunietim, darba beigās tas apstiprinājās. Jāpiebilst, ka komandas 
darbā strādāt bija daudz vieglāk un interesantāk, jo pienākumi bija sadalīti 
un kopā ar draugiem veidot šāda veida darbus vienmēr ir aizraujoši! 
ZPD par pirmo palīdzību pētnieciskā daļa (anketa un intervija) bija 
visinteresantākā. Rakstot par medicīnu, mans galvenais secinājums bija 
saistīts ar NMPD darbinieka teikto: „Lielākā daļa māk sniegt pirmo palīdzību, 
bet tā vietā, lai savas zināšanas izmantotu, filmē ar saviem telefoniem.” 
Toties rakstīšana par SMU lika mums visiem saprast, ka pirms uzņēmuma 
izveides ir jānoskaidro katra darbinieka stiprās puses, jo pats svarīgākais 
uzņēmumā ir komanda! Abi darbi patiešām lika dziļāk aizdomāties par 
nākotnes izvēli un iespējām. Arī nākamo gadu 11.klašu skolēniem iesaku 
rakstīt ZPD par tēmu, kas tiešām piesaista un palīdz atklāt pašam sevi!”

Viktorija Silvestrova no 11.b uzskata, ka „ZPD tiešām nebija viegli rakstīt, 
taču, ja kādam liekas, ka tas nekam nav vajadzīgs un neko nedod, tad viņi 
maldās. Galvenais ir izvēlēties pareizo tēmu, uz kuru vēlies saņemt atbildi, 
ko tādu, kas pašu interesē. ZPD izstrādāšana noteikti paņems daudz laika, 
bet, jo vairāk tam laiku veltīsi, jo apmierinātāks būsi ar saviem rezultātiem.” 
Arī Iveta no 11.a klases apgalvo, ka „ZPD ir ļoti noderīgs pēc vidusskolas 
beigšanas tālāk mācībām, piemēram, augstskolā. ZPD ir ilgtermiņa darbs, 
kurš prasa ilgu laiku un lielu piepūli, lai to teicami paveiktu.” Niklāvs no 
11.a klases ir apmierināts ar savu paveikto un saka šādi: „Kopumā viss 
gāja izcili līdz brīdim, kad ZPD bija pabeigts un vajadzēja gatavoties 
prezentēšanai. Bija ļoti bail, ka kaut ko aizmirsīšu vai kaut kas nesanāks, 
bet man likās, ka labi tiku galā ar visu, un ceru, ka skolotājas domā tāpat.”

Man pašai, manuprāt, gāja raibi, jo saskāros ar dažādām vēl nepieredzētām 
problēmām, taču ZPD rakstīšana man lika savā ziņā pielietot dažādas 
taktikas, visspilgtāk droši vien atmiņā paliks tas, ka man pat nācās 
rakstīt ar roku vēstuli un to sūtīt pa pastu. Kam zinātniski pētnieciskais 
darbs vēl ir priekšā, ceru, ka mēs jūs nesabaidījām! Darba izstrādes 
laikā iesaku jums neieciklēties uz problēmām, bet skatīties uz mērķi!

SAJŪTAS PAR ZPD APKOPOJA LINDA KAŠČUKA

Dagnija Dreika.                                                                        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 – mācīšanās mājā. Maijā tika iesniegtas apmēram 200 atbildes.



7 LAPPUSE

10. martā mūsu skolā notika sadraudzības 
pasākums. Tā nosaukums „Solis augšup” tika 
izvēlēts tāpēc, ka, apspriežot aktuālas tēmas 
pasaulē un Latvijā, mēs pakāpāmies nedaudz 
tuvāk nezināmajam. Šogad pasākuma temats 
bija veselīgs, dabai draudzīgs dzīvesveids. 
Uz pasākumu bija ieradušies skolu pārstāvji 
no Cesvaines, Ērgļiem, Lubānas, Liezēres, 

Bērzaunes, Vecpiebalgas un Ļaudonas.

Īsumā par pasākuma gaitu. Pēc reģistrēšanās 

skolas foajē viesiem tika dota iespēja doties īsā 
ekskursijā pa skolu mūsu gidu pavadībā. 11:30 
dalībniekiem bija jāsapulcējas mazajā sporta 
zālē, kur tika atklāts pasākums. Vispirms skolēni 
savstarpēji iepazinās, spēlējot ice-breaking 
spēles. Pulksten 12:00 sākās nākamā pasākuma 
daļa. Viesiem bija jādodas caur skolas gaiteņiem 
uz mūsu veidotajām trasītēm, kuras bija saistītas 
ar pasākuma tematu. Trasītes bija dažādas un 
unikālas. Tās bija ļoti izdevušās, jo bija diezgan 
daudzveidīgas, piemēram, viesi pēc aktīvas 
kustēšanās stafetē varēja izmērīt savu pulsu; citā 
trasītē jaunieši uzzināja par atkritumu šķirošanu, 
vēl kādā – par vitamīniem, citā – par to, kā 
atbrīvoties no stresa. Pēc aktīvajām trasītēm 

bija laiks kopīgām pusdienām, kuras nebūtu 

iespējamas bez mūsu skolas čaklajām pavārītēm. 

 Vēlāk visi sapulcējāmies mazajā zālē, lai spēlētu 

kopējo quizizz. Varbūt jums radās jautājums, kas 
ir quizizz? Tā ir mājaslapa, kurā var izveidot un pēc 
tam pildīt testiņus. Domāju –  kādā no mācību 
priekšmetiem to noteikti esat izmēģinājuši, bet, 
kā redzat, tā var būt arī kā izklaidējoša nodarbe 
pasākumos un draugu pulkā. Jautājumi tika 
veidoti no informācijas, kuru dalībnieki uzzināja, 
darbojoties trasītēs. Pēc quizizz skolām bija 
dots mazs brītiņš, lai nofotografētos foto stūrītī. 
14:00 notika lekcija.  Tās  temats – projekta 
rakstīšana kādam labam darbam novadā. Tas, 
manuprāt, iedvesmoja skolēnus uzdrīkstēties 
īstenot savu ideju un noticēt, ka šo ideju kāds 
finansiāli var atbalstīt. Pēc lekcijas viesiem 
tika dots pēdējais uzdevums – izveidot īsu 
video par kādu aktuālu problēmu šobrīd. Katra 
skola ieguva savu tēmu, dažas no tām bija: 
lielie ugunsgrēki pasaulē, slimības mūsdienās, 
jaunumi politikā u.c. Šo procesu padarīja jautrāku 
tas, ka komandām bija arī jāizlozē priekšmeti, 
kuri jāiekļauj video.  Video tiešām izdevās radoši!

SADRAUDZĪBAS PASĀKUMS SOLIS AUGŠUP

 Pēc kopīgas videoklipu noskatīšanās bija laiks atvadīties. 
Protams, ka neļāvām doties prom ar tukšam rokām, tāpēc 
par piemiņu iedevām nelielas dāvaniņas – skolas suvenīrus. 
Pasākums bija noritējis veiksmīgi. Tā gaitā virmoja pozitīvas 
emocijas, bija redzams smaids dalībnieku sejās. Man ir neizsakāms 
prieks par to, ka pasākums varēja notikt, ņemot vērā situāciju 
pasaulē šobrīd. Un neaizmirsti pasekot skolas sociālajiem 
tīkliem, ja vēlies arī vizuāli redzēt mūsu pasākuma norisi!

SAJŪTĀS DALĪJĀS KRISTIJANS SIPĀNS

Skolēnu domes personīgais arhīvs
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Pēc Madonas pilsētas 
1.  vidusskolas absolvēšanas 
2013.  gadā zināšanu ceļu 
izvēlējies turpināt Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Pastāsti, lūdzu, par 
savu izvēlēto studiju programmu!

Skolas gados tā brīža dzīves mērķis 
bija skaidrs – rast pēc iespējas 
vairāk zināšanu un pēcāk pierādīt 
tās, gūstot labas atzīmes ieskaitēs 
un veiksmīgi startējot mācību 
olimpiādēs. Ar to tik ļoti biju piepildījis 
savu ikdienu, ka, saulainā 22. jūnija 
rītā pamodies, kurš bija iekritis kā 
nākamais pēc mana 12. klases 
izlaiduma, apjuku – ko tad tālāk?

Skaidrs, ka zinību kalns vēl nebija 
pievarēts, turpretī miglas plīvurā 
aizvien slēpās izvēle par konkrētu 
studiju virzienu. Skolā padevās vairāki 
priekšmeti, un nevēlējos mest pie 
malas nevienu no tiem. Tā nonācu līdz 
starpdisciplinārai Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) bakalaura līmeņa 
studiju programmai “Medicīnas 
inženierija un fizika”, kas sevī ietver 
bioloģiju, fiziku un vēl matemātiku!

Izvēlētā studiju programma kā tolaik, 
tā arī tagad ilgst 4,5 gadus, jo ietver 
sevī bakalaura grāda un inženiera 
kvalifikācijas iegūšanu. Kursā tiek 

INTERVIJA AR JĒKABU KRĪGERTU

uzņemti aptuveni 30 cilvēki, no kuriem, pretstatā RTU kopējai tendencei, samērā 
liels skaits ir tieši meitenes. Turoties tikmēr pie šīs universitātes tradīcijām, 1. 
kurss nāk ar lieliem spēju pārbaudījumiem augstākajā matemātikā (varu atklāt, 
ka 1. nodarbībā būs jāraksta ieskaites darbiņš par vidusskolas tēmu), ķīmijā 
un fizikā. Jomas specifiskiem priekšmetiem tiek atstāta vien kāda 8. daļa. 
Vēlāk gan specializācija uzplaukst aizvien krāšņāk – jāizvēlas apakšvirziens, 
kur es nonācu pie elektronikas, un visbeidzot, kad pēc 4,5 gadiem prezentē 
savu inženiera darba tēmu radu lokā, tikt tālāk par centieniem izskaidrot 
nosaukumā iekļautos bioloģijas un fizikas terminus ir jau izaicinājums.

Kā nelielu programmas mīnusu var minēt tās ilgumu, ko gan atspēko 
pamatīgums, kā arī vēlākos studiju gados pasniedzēju skaits kļūst gauži šaurs, 
jo mūsu mazajā Latvijā tik specifiskā jomā profesori nav pārlieku lielā skaitā. 
Tomēr galvenā priekšrocība ir zināšanu plašums – sākot no cilvēka anatomijas 
un fizioloģijas, caur gaismas absorbcijas spektriem un programmēšanas 
pamatkursiem, līdz magnētiskās rezonanses tomogrāfa uzbūvei un vadīšanai. 
Un tas viss tiek pasniegts tikai tik daudz, lai radītu sapratni par būtību, 
negarlaikojot studentus ar pārlieku iedziļināšanos teorētiskās abstrakcijās.

(Turpinājums 9.lappusē)

AKTUĀLI

Šoreiz pastāstīsim par 
mūsu skolas 9.c klases 
skolnieci Māru Madaru Imšu. 

Pastāsti par savu iesaistīšanos 
programmā „Sava Daba”! 

Mani šajā visā ieaicināja mana 
krustmāte Regīna Paegle, jo viņa 
redzēja un zināja, ka tas man varētu 
patikt, jo es biju un esmu kā viens 
mazs dabas bērns. „Sava Daba” man 
ir kā sava veida ģimene, atmosfēra 
tur ir ļoti vienota un kopīga. 

KAS IR PROGRAMMA „SAVA DABA”?

Kā Tev „Sava Daba” palīdz attīstīt 

tavu garīgo pasauli? Kas Tevī ir 

mainījies, kopš iesaisties šajā 

programmā?

„Savā Dabā” visi ir ĪSTI, cilvēki 
neslēpjas un neuzliek sev maskas 
virsū, viņi ir PAŠI. Es atceros, kad 
pirmo reizi piedalījos nometnē, 
es pati sev uzliku lielu masku, 
un šobrīt es to pat nožēloju. Tas 
bija tikai tāpēc, ka es nezināju, 
kā būs. Bet viss mainījās ar laiku, 
un tā maska nokrita, jo sapratu, 
ka šī vieta ir, kur tādas nenēsā. 

Kāpēc cilvēkiem ir nepieciešama 
daba? 

Tas tāpēc, lai redzētu, ka nav tikai 
četras savas istabas sienas mums 
apkārt, lai redzētu, ka nav tikai dators un 
telefons mūsu ikdienā, lai redzētu, ka nav 
tikai maskas mums visur apkārt, ka ir 
īstas emocijas – pilnas ar laimi un prieku. 

Kādus padomus Tu varētu dot „Savas 
Dabas” iesācējiem? 

Ja tev ir tāda iespēja doties un 
apmeklēt kādu no „Savas Dabas” 
pasākumiem, tad nenolaid rokas, 
nepasaki, nē, jo kad tu tiksi tajā vidē, 
sapratīsi, ka tas ir to vērts! Nebaidies!

INTERVIJU VEIDOJA JANA PATAŠŅIKA

Jēkabs Krīgerts Alpos.                                                       Foto no personīgā arhīva
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Kādas ir darba un karjeras iespējas, apgūstot šo studiju 
programmu?

Šīs studiju programmas absolventi ir ne tikai spējīgi, bet 
arī pilntiesīgi veikt darbu ar medicīnas iekārtām – tātad ar 
aparatūru, kas palīdz ārstēt un glābt cilvēkus. Latvijā gan 
nav lielu šāda veida iekārtu ražotāju, tāpēc lielākoties darbs 
asociējams ar iekārtu uzstādīšanu un apkopi kā slimnīcās, 
tā privātpraksēs. Tas var arī būt darbs ar jonizējošo 
(radiācijas) starojumu, kas prasa ļoti lielu atbildību gan 
pret savu, gan apkārtējo veselību. Daļa no absolventiem 
kļūst par medicīnas fiziķiem – kopā ar ārstiem plāno 
apstarošanas pacientiem, kuri sirgst ar onkoloģiskajām 
slimībām. Šī inženiera kvalifikācija iekļauj sevī potenciālu 
darboties ne vien ar cilvēku ārstēšanai paredzētu 
aparatūru, bet arī ar to, kas tiek lietota veterinārijā medicīnā.

Kaut arī pēc nosaukuma ļoti specifiska ir “Medicīnas 
inženierija un fizika”, tomēr turpmākās iespējas 
neaprobežojas vien ar medicīnas nozari. Ja censonis 
tomēr nolemj, ka šis nav viņa dzīves aicinājums, profesiju 
ir viegli mainīt, maģistrantūrā jau studējot datorzinātni 
vai kādu citu pielīdzināmu programmu. Vērtīgākais 
ieguvums no šiem 4,5 gadiem ir apgūta spēja orientēties 
un domāt plašā mērogā, tai pat laikā rūpīgi sekojot līdzi 
niansēm, kuras nereti ikdienas situācijās ir izšķirošas.

Raksturo savu „īpašo” (divu augstskolu) diplomu?

Kā jau minēju iepriekš, programmā sniegto un apgūstamo 
kursu klāsts ir ļoti plašs un ne bez rezultāta. Kad es šo 
programmu absolvēju, saņēmu apliecinājumu par veiksmīgi 
izpildītu studiju plānu vēl tikai no RTU, tomēr tagadējie 
absolventi iegūst dubult-diplomu – tas ir atzīts un parakstīts 
gan no RTU, gan Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) puses.

Mācību ziņā tas izpaužas tādējādi, ka lielākā daļa priekšmetu 
tiek pasniegti RTU, tomēr daži kursi, kas saistāmi ar medicīnu, 
tiek mācīti RSU. Jāvienojas vien, vai pasniedzēji brauks uz 
Ķīpsalu, vai studenti – uz Dzirciemu. Pēc absolvēšanas 
šis diploms uz citu fona šķiet pievilcīgāks darba devējiem, 
jo pauž jaunā darboņa spēju ne tikai risināt tehniskas 
problēmas, bet arī iedziļināties medicīnas jautājumos. Ne 
mazāk būtiska ir arī paša iegūtā apziņa, ka, jā, es taču varu!

Tavs kurss esot bijis viens no spējīgākajiem visā RTU. 
Kā ir mācīties un iekarot savu vietu tādas konkurences 
apstākļos?

Atceros, ka tajā gadā, kad sāku studēt “Medicīnas 
inženieriju un fiziku”, uz šo programmu bija trešais sīvākais 
konkurss visā RTU. Starp maniem 34 kursabiedriem bija kādi 
7 spīdekļi no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas (nepārprotiet, viņi 
ir jauki, atvērti un draudzīgi cilvēki), kuri jau bija vidusskolā 
iepazinušies ar tādu konceptu kā augstākā matemātika. 

(Turpinājums 10.lappusē)

(Turpinājums no 8.lappuses)

Kamēr mēs pārējie centāmies saprast, ko izsaka, 
kādas sarežģīta augstākās matemātikas formula, viņi 
lekcijās spēlēja datorspēles, kājas uz galda sakrustojuši.

Pavasara pirmie saules stari caur RTU logu rūtīm vairs 
tikai 5 izcilnieku vaigus varēja sildīt, kuri gan tāpat bija 
uzkarsuši, cenšoties atgūt nu jau iekavēto. Turpmākie 
studiju gadi nekļuva maigāki, un kopā ar mums – “lauku 
bērniem” –, ja pareizi atminos, tikai viens no kādreizējiem 
Rīgas spīdekļiem drīkstēja paspiest roku dekānam 
par veiksmīgu studiju plāna izpildi. Tikmēr kursa Top 3 
varēja lepoties ar saknēm Cēsīs, Ezerniekos un Madonā.

Kaut arī visi bijām spējīgi un gudri, vietu iekarošana 
nenotika. Izglītībā un arī dzīvē kopumā uzskatu, 
ka nav nepieciešams nedz savstarpēji karot, nedz 
cīnīties, nedz strīdēties, turpretī augsti vērtējama ir 
izpalīdzība un komandas darbs (tā, piemēram, iepriekš 
minētais Top 3 bija vienota komanda studiju laikā).

No katra paša lēmumiem un mērķtiecības ir 
atkarīgas viņa sekmes kā skolas, tā studiju laikā. 
Un mēs mācāmies sev, savai attīstībai. Nav jau tā, 
ka ieskaitē tikai viens skolēns vai students var iegūt 
10 balles, divi – 9 un trīs – 8. Vērtēšanas skala paliek 
nemainīga, neatkarīgi no cīņubiedru sasniegumiem.

Taču, ja jau karot nav nepieciešams, kāpēc “cīņubiedri”? 
Jo mācības ir cīņa ar slinkumu, tā ir sevis piespiešana un 
pārvarēšana, lai sasniegtu mērķi, un tikai no paša ir atkarīgs, 
vai nākamajā Latviešu valodas vai Spektroskopijas metožu 
medicīnas ieskaitē būs 5 vai 10 balles. Kursa un klases biedri 
ir tie, kas var dot papildus atbalstu, lai uzvaru sasniegtu kopā.

Paralēli studijām arī strādāji. Kas tas bija par darbu?

Tā nu dzīvē ir sanācis, ka, kamēr es bieži vien cīnos 
ar neizlēmību un novilcinātu lēmumu pieņemšanu, 
mana vecmāmiņa reaģē momentāni un spēj ātri rast 
jaunas iespējas. Tajā pašā 2013. gada vasarā viņa 
paspēja mani veiksmīgi prezentēt mūsu radiniecei Dr. 
habil. med. Katrīnai Ērenpreisai – Latvijas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centra vadošajai pētniecei. Jau 
1.kursa 2.septembrī tiku pieņemts darbā kā laborants – 
asistents viņas vadītajā vēža šūnu izpētes laboratorijā. (..)

Jēkab, Tavs izvēlētais karjeras ceļš ir saistīts ar 
eksaktajām zinātnēm; starptautiskā zinātnes valoda 
ir angļu, bet Tu lieto tik izkoptu, bagātu un pareizu 
latviešu valodu. Kāpēc?

Jā, patiesi starptautiskā valoda kā zinātnē, tā arī 
citās nozarēs, kurās darbojos, ir angļu valoda. Pēdējo 
pusotru gadu diendienā strādāju ciešā saiknē ar vācu 
kolēģiem, tāpēc komunicējam tieši šajā trešajā 
mēlē, un, ātrumā rēķinot, 98  % no literatūras, kuru 
lasu profesionālai izaugsmei, ir tieši angļu valodā. 
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(Turpinājums no 9.lappuses)

Taču, kad vien iespējams, tad cenšos runāt, rakstīt 
un izpausties dzimtajā valodā, pie tam pēc iespējas 
korektāk.

Tas ir azarts, kas pārņem, kad cenšos nekļūdīties; 
tā ir nostāšanās pretim izaicinājumam, kad jātulko 
kāds datorzinātnes termins latviešu valodā; tā 
ir savas loģikas pārbaude, kad jālieto akurāta 
interpunkcija. Pareizs dzimtās valodas lietojums 
nebūt nav viegls uzdevums, un tas neapšaubāmi 
veicina aktīvu domāšanu ikdienas dzīvē. (..)

Tomēr būtiskākais aspekts, kurš mani motivē 
pieturēties pie latviešu valodas, ir tieši piederības un 
mantojuma sajūta. Tas ir tik lieliski, kad Minhenes 
teātrī, pārprasot savam kolēģim: “Vai saprati, ko 
teātra darbiniece mums vāciski teica?”, atbildi 
saņem no pašas darbinieces nu jau skaidrā latviešu 
valodā, un tik silti paliek, kad, metro no Bruklinas uz 
Manhetenu braucot, pie tavas kompānijas atnāk kāda 
jauna meitene un sāk latviski stāstīt, kuri ir izcilākie 
vietējie restorāni un izklaides vietas. Plašajā pasaulē 
izdzirdot mūsu mazo valodu, tu un nepazīstamais 
tautietis kļūstat par draugiem, jo ir skaidrs, ka 
abiem saknes meklējamas tieši šajos 64 589 km².

Latvijā esot, savukārt dzimto valodu ir nepieciešams 
sargāt un kopt, lai arī mūsu bērnu bērniem būtu iespēja 
saistīt sevi ar mūsu tautu, un tātad arī pieminēt mūsu šī 
brīža esamību. Nē, nesaku, ka citas valodas ir jāniecina 
vai jāsludina par nevajadzīgām, gluži pretēji – to apgūšana 
ļauj nojaukt robežas un paplašināt redzesloku. Turpretī 
dzimtās valodas sargāšana ir latviskās kultūras kopējās 
apziņas vērtība, spēks un neizbeidzama turpinājuma 
avots. Un tas, ka neesam daudz – tieši tur ir tā burvība!

Kā tiek organizēta Tava ikdiena šobrīd, kad visa 
pasaule izdzīvo ārkārtas situāciju?

Jēkabs Krīgerts 
šopavasar pie 
sava piemājas 
dižozola (Sarkaņu 
pagastā).                          

Foto no personīgā arhīva
No Rīgas burzmas, kura gan šobrīd ir noremdēta, 

esmu pārcēlies atpakaļ uz savām mājām Sarkaņu 
pusē. No rīta pamostos, nedaudz pavingroju un paēdu 
brokastis kopā ar mammu. Paņemu vēl neizdzerto 
kafijas krūzi, uzlādēto portatīvo datoru un dodos ārā uz 
soliņa saules apspīdētos rītos. Darba diena var sākties!

Jau pirms šīs situācijas diezgan bieži strādāju no mājām, 
tikai ne svaigā gaisā. Vējainākās dienās gan klāt nāk raizes, 
vai tas neradīs tik ilglaicīgus elektrības piegādes traucējumus, 
ka mana datora baterija paspēs izlādēties. Tā gadījies gan vēl 
nav. Papildus manu darba dienu krāšņo 3 ar pusi gadus vecā 
māsas meita, kura dažkārt vēlas turpināt apgūt plašo burtu 
klāstu, atrodamu uz klaviatūras, un kura ik pa laikam ierodas 
ar maigu lūgumu: “Spēlēsimies?” Pauzes jau nāk tikai par labu!

Nedaudz pat žēl, ka nesanāk izbaudīt nesteidzību, par kuru 
citi sūdzas. Protams, esmu pateicīgs, ka varu turpināt strādāt, 
domāt, darīt un komunicēt ar draugiem. Mūsu priekštečiem 
pirms 100 gadiem spāņu gripas laikā šāda iespēja varēja 
būt vien sapnis! Novēlu visiem novērtēt to, ko mums sniedz 
mūsdienu tehnoloģijas, un arī pēc ārkārtas situācijas 
padomāt – vai lidojums uz Taizemi ir tiešām nepieciešams? 
Pats gan ar šo esmu grēkojis, tomēr varbūt to, kā cilvēki dzīvo 
otrā pasaules malā, varam lieliski uzzināt kādā televīzijas 
vai straumēšanas servisa pārraidē un savu atvaļinājumu 
pavadīt te, kur akmens dzied un kur miglā dzērves brien?

Ko Tu vari novēlēt mūsu skolas šī gada divpadsmitajiem?

Divpadsmitās klases nogale ir laiks, kad jau daudzi dzīves 
lēmumi ir pieņemti, tāpēc iesākumā vēlos sniegt novēlējumu 
pārējiem – tiem, kas tūdaļ kā noslēgs 1. līdz 11.klasi. It kā 
šķiet, ka vēl jau tik daudzi gadi, kas skolas solā jāpavada, un 
no šīs domas vien dažbrīd nolaižas rokas. Cik tad ilgi var uz 
visām pusēm zinības gūt, ja viens vai otrs mācību priekšmets 
tik tāls sirdij, ka ar to nekad nesaistīsiet savu profesiju?

Tomēr skolas sistēma ir radīta jums – jauniem cilvēkiem, 
lai mācītu apjēgt un atcerēties kā kopainu, tā nianses, loģiski 
spriest kā par pasaules stūrakmeņiem, tā savu nākotnes 
profesiju specifiskākajām dzīlēm. Iemācīties pašpārliecināti 
un neatkarīgi rast savu viedokli un nest to līdzcilvēku acīm. 
Domāt. Un to jūsu vietā nevarēs darīt nedz vecāki, nedz 
vecvecāki (kuri, kā esmu dzirdējis, pašaizliedzīgi sniedz lāča 
pakalpojumu savām atvasēm šīs ārkārtas situācijas laikā). To 
tad arī jums novēlu – pieņemt atbildīgus lēmumus jau tagad, 
pārvarēt slinkumu, un  nākotnē visi ceļi jums būs atvērti!

Divpadsmitajiem novēlu pacietību, gaidot skaidrību šī gada 
eksāmenu jautājumā, un veiksmīgi noslēgt skolas gaitas! 
Savukārt pēc tam – lai netrūkst spēka un drosmes savu 
mācību ceļu turpināt. Tas, ka savu vidējo izglītību ieguvāt 
nelielā Latvijas pilsētā, nekam nav šķērslis, turpretī tas, ka 
to ieguvāt Madonas pilsētas vidusskolas akurāto, zinošo 
un aizrautīgo pedagogu vadībā, ir jūsu lielākais triumfs!

Ja vēl neesat pārliecināti, ko tieši studēt, primāri klausiet 
savai sirdsbalsij, pēc tam apkārtējo rekomendācijām. Tikai jūs 
paši esat spējīgi saprast un atrast savu īsto ceļu. Pat ja gadās 
kļūdīties izvēlē, nenolaidiet degunu un pārvērtiet neveiksmi 
uzvarā vai gluži vienkārši mēģiniet vēlreiz. Ne pārāk veselīgi 
ekonomikai, tomēr šī brīža augstākās izglītības sistēma 
Latvijā ir ļoti pretimnākoša otrajām iespējām, lai jaunie 
profesionāļi nonāktu savā īstajā nozarē. Lai izdodas to atrast!

JĒKABU IZTAUJĀJA SKOLOTĀJA RŪTA TRUŠELE
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Fotografēja RŪTA TRUŠELE

***
Jaunu, aizraujošu domu,

Malku svaiga gaisa, 
Prieka pilnu omu

Pavasaris nes un raisa.
Šai virpulī es gribu būt,

Kur tauriņus ar acīm tver:
Mana sirds jau vieglas trīsas jūt,

Uz svelmainu vasaru cer.
/Linda Kaščuka/

***
Cik brīnišķīgi mana Dzimtene zied:

Te pieneņu dzeltenās galviņas
piesaulē brīnās,

Te plūmes kā māmuļas baltās,
Te vizbuļu zilās galviņas noriņā zaļā!
Ai, Dzimtene mana, ziedoņa burvībā

tērptā,
Pie tevis man dzīvot vien mierā svētā!

/Kārlis Gailums/

Atzīmējot Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” trīsdesmitgadi, Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja (LNVM) Tautas frontes muzeja nodaļa un 4. maija Deklarācijas klubs aicināja bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 
19 gadiem piedalīties vizuālo darbu un dzejas konkursā “Brīvība, mana un mūsu” un parādīt, ko viņiem nozīmē brīvības ideja.

10. – 12. klašu grupā 1. vietu ieguva Kārlis Gailums no Madonas pilsētas vidusskolas. 2. vietu 
ieguva Keita Krūmiņa no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas. 3. vietu ieguva Līva Kārkliņa no 
Valmieras Valsts ģimnāzijas un Roberts Ralfs Vārslavs no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas.

(INFORMĀCIJA NO LATVIJAS NACIONĀLĀ VĒSTURES MUZEJA MĀJASLAPAS)

APSVEICAM!

VĒL VIENS PĀRSTEIGUMS!



GADA SKOLĒNA LAPPUSES
Atpazīsti, kuram gada skolēna nominantam pieder apraksts! Atbildes sūti Skolēnu 

domei vai sk. Rudītei Zauskai. Atbildē raksti tikai burtus un pretī tiem ciparus. Lai veicas!

Atšifrējums: A

Atšifrējums: B

Atšifrējums: C

Atšifrējums: 1

Atšifrējums: 2

Atšifrējums: 3

Gada skolnieks .............................................................................................................................
“Esmu ļoti daudzpusīgs. Mani hobiji ir lieliski un aizraujoši! Mani interesē daba, tāpēc 
viens no hobijiem ir fotografēšana. Fotografēju galvenokārt  ainavas. Man patīk apmeklēt 
jaunas, neredzētas vietas, braukt ar motociklu, skatīties dokumentālās filmas un izgatavot 
dažādas lietas. Ģimene man ir ļoti svarīga, tāpēc ļoti daudz laika pavadām visi kopā.

Skolā man padodas matemātika, mājturība, sociālās  zinības, ģeogrāfija.

Mani sapņi ir saistīti ar nākotni un tikai ar savu gribasspēku, 
mērķtiecību un ticību saviem spēkiem, es varēšu tos sasniegt.”

Klases biedru viedoklis par .................: “Gudrs, 
draudzīgs, izpalīdzīgs! Darītājs, nevis malā sēdētājs!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mērķtiecīga, saprotoša, taisnīga, neatlaidīga, par savu viedokli pastāvoša 
meitene, kas nebaidās diskutēt par sev aktuāliem jautājumiem. 

  Daudzpusīga jauniete, kurai interesē mazdrusciņ no visa. Brīvajā laikā labprāt 
nodarbojas ar mākslu. Kā hobijs ........ ir debates. Ja viņa kaut kam nepiekritīs, 
tad izmantos diskutēšanu, lai atrisinātu neskaidrību un pamatotu savu viedokli. 

  Šogad ........ ir jāpabeidz mūzikas skola, kurā viņa mācās spēlēt vijoli 
jau 8. gadu pēc kārtas. Tieši šeit paiet lielākā daļa viņas brīvā laika. 

  Mīļākie mācību priekšmeti ir matemātika un fizika, jo ........ abi šie 
mācību priekšmeti padodas un stundas ir ļoti interesantas. Viņu aizrauj 
spēja izzināt ikdienišķu darbību cēloņus. Ģeogrāfija viņai ir patikusi 
jau no mazotnes, jo šķiet interesanti izzināt pasauli un norises tajā.  

  Šajā gadā ...... piedalījās 1 olimpiādē — matemātikas ātrrēķināšanas 
pasākumā un vajadzēja piedalīties vēl 2 olimpiādēs. Mūzikas skolā viņa ir 
piedalījusies dažādos pasākumos, pat spēlējusi koncertā kopā ar džeza grupu. 

  Par nākotni ........ daudz nedomā, jo uzskata, ka vislabākās idejas 
ir tās, kas pēkšņi parādās, nevis tās, kuras ir plānotas gadiem ilgi.

Par klases jaukāko meiteni var uzskatīt .......... Ja kādam ir kāda problēma, noteikti 
var vērsties pie viņas. ........ vienmēr palīdzēs risināt nezināmo, izpalīdzēs, cik 
vien ļoti iespējams. Viņu pašu ne vienmēr var dzirdēt, jo stundās un starpbrīžos 
ir klusa, tāpēc reizēm, ja iet pie viņas pēc palīdzības, vēl ir jāpameklē, vai ir uz 
vietas. Arī mācību ziņā viņa neatteiks palīdzēt, ņemot vērā, ka sekmes ir labas. 

Nedrīkst nepiebilst, ka šis aktīvais cilvēciņš vēl piedalās visos 
pasākumos gan skolā, gan ārpus tās, neskatoties uz to, ka pati nav no 
Madonas. Tāpat arī meitene vēl dzied korī un skaisti dejo tautiskās dejas.



Atšifrējums: 4

Atšifrējums: 5

Atšifrējums: 6

Atšifrējums: D

Atšifrējums: E

Atšifrējums: F

....... par sevi saka, ka viņa ir tāds cilvēks, kuram galvenais dzīves mērķis ir vienmēr 
censties palīdzēt citiem. Klasesbiedri atzīst, ka viņa vienmēr uzklausa, gan laimē, gan 
bēdās, un cenšas dot padomu. Un parasti cilvēki arī ieklausās, jo viņa ir atklāta, pasaka 
vienmēr patiesību acīs. Bet tai pat laikā viņa labi māk nomierināt un atrast risinājumu.

Viņa vienmēr cilvēkos redz tikai to labāko un pat pašos 
sliktākajos gadījumos cenšas atrast ko labu un gaišu.

.... bieži saka, ka saviem gadiem viņa ir pārāk nopietna un pieaugusi, 
bet tikai tie tuvākie cilvēki zina, cik viņa var būt arī nenopietna.

....... – GADA SKOLĒNS

 √ Kurš klasē vislabāk prot atrisināt matemātikas un ķīmijas 
uzdevumus un piedalās eksakto priekšmetu olimpiādēs?

 √ Kurš ir skolēnu radošo darbu konkursa „Kas manu tautu dara stipru” laureāts?

 √ Kurš spēlē Madonas kultūras nama pūtēju orķestrī un 
dejo Dzelzavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvā?

 √ Kurš prot dziedāt solo tā, ka klasesbiedri, 
līdzi dziedot, var justies kā lieli mākslinieki?

 √ Kurš ir taisnīgs, godprātīgs un draudzīgs?

 √ Kuram vienmēr galva pilna ar idejām, ko piedāvāt citiem?

 √ Kurš nekad nebaidās uzņemties atbildību?

 √ Kurš Žetonvakarā lieliski nospēlēja labā prinča lomu?

 √ Protams, tas ir mūsu, ..... klases,

Gada skolēns – ............

........... klases skolnieces .................................................. raksturojums

..... ar labām un teicamām sekmēm mācās .... klasē, I semestrī vidējā atzīme bija 8,33. 

Šajā mācību gadā piedalījās mācību priekšmetu olimpiādē informātikā.

Radoši piedalās klases un skolas pasākumos. Veidoja ziedu-dārzeņu kompozīciju 
izstādē “Rudens krāsu virpulis”. Skolas organizētajā Olimpiskajā dienā parādīja līdera 
īpašības.   Gatavojoties priekšnesumam pasākumā “Nepieradinātā mode”, ......... bija 
ideju iniciators un izpildītājs. Veiksmīgi piedalījās uzstāšanās scenārija rakstīšanā. 

Aktīvi darbojas pie klases noformējuma. 

Nopietni nodarbojas ar sportu, labi panākumi distanču slēpošanā, piedalās sacensībās.

Uzstādītos mērķus veiksmīgi sasniedz.



Atšifrējums: 7

Atšifrējums: 8

Atšifrējums: 9

Atšifrējums: G

Atšifrējums: H

Atšifrējums: I

Aktivitāte skolā, klasē:

piedalās skolas un klases rīkotajos pasākumos;

ciena savus klasesbiedrus, bieži palīdz, dod padomu. Ir iemantojusi autoritāti 
klasesbiedru vidū. Klases kolektīvā ir izpalīdzīga, draudzīga,  interesanta sarunu biedrene;

pēc rakstura ir kārtīga, disciplinēta, godīga, atsaucīga, laipna un atvērta.

Mācības : 

pirmo mācību pusgadu pabeidza ar labām un teicamām sekmēm, ieguva zelta liecību;

vidējā atzīme – 8,47;

mīļākie mācību priekšmeti ir matemātika, vizuālā māksla un 
sports, labi padodas eksaktā un humanitārā cikla priekšmeti;

apzinīga, izpalīdzīga, centīga, mērķtiecīga.

Skolas tēla popularizēšana:

piedalījusies skolas un novada olimpiādēs;

reģionālajā 5.-9. klašu  skolēnu pētniecisko darbu 
konkursā dabaszinātņu sekcijā ieguva 3.vietu;

piedalījusies sporta sacensībās.

Aktivitātes ārpus skolas:

apmeklē Madonas pilsētas vidusskolas volejbola treniņus;

spēlē Mētrienas volejbola komandā;

brīvajā laikā nodarbojas 
ar vingrošanu, dodas pastaigās, skatās izglītojošas filmas, palīdz vecākiem.

Gada skolēns .......

Mūsu gada skolēns ir ................. ..........; pilda klases vecākā pienākumus jau otro 
gadu un dara to atbildīgi. ............. ir klases labais gariņš, draudzīga, labsirdīga, 
izpalīdzīga un vienmēr pozitīva. Meitene aktīvi piedalās skolas rīkotajos pasākumos 
un ir milzu atbalsts klases audzinātājai, idejas meklējot un klasi darbam organizējot. 
............. ir galvenā klases pasākumu organizētāja, tas viņai lieliski padodas. 
Mācībās meitene ir centīga, atbildīga un uzdevumus veic ļoti akurāti. Brīvajā laikā 
............ patīk spēlēt galda spēles, doties pastaigās un pavadīt laiku ar draugiem. 

Gada skolēns  -.................

Vidējais vērtējums pirmajā pusgadā bija 9 balles.

Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieks.

Iesaistās Skolēnu domes darbā, skolas pasākumu 
organizēšanā, klases priekšnesumu veidotājs.

Vadījis skolas 18. novembra, Ziemassvētku pasākumus.

Dzied skolas korī, spēlē mūzikas skolas pūtēju orķestrī.



Atšifrējums: 10

Atšifrējums: 11

Atšifrējums: J

Atšifrējums: K

Kurš, tavuprāt, ir viens no aktīvākajiem jauniešiem Madonas 
novadā? Vai arī Tu iedomājies .......? Mēs sakām: “Jā! Tas ir viņš!”

.... patīk aktīvi iesaistīties skolas, pilsētas un pat Latvijas organizētajos pasākumos 
un konkursos. Viņš ir guvis atzinību tādos konkursos – Latvijas jauniešu netiķete 2019, 
Latvijas skolu atvērtajā Hakatonā 2019, Ilzes Indrānes daiļrades konkursā, Latviešu 
valodas aģentūras literāro darbu konkursā “Izstāsti man savu sapni” un ieguvis 1. vietu 
Tautas frontes muzeja nodaļas daiļrades konkursā “Brīvība, mana un mūsu”. Piedalījies 
apmaiņas projektā “Nord+” Dānijā un Latvijā. No 3. klases vada savu klasi ierindas skatē.

Viņš neatlaidīgi piedalās Junior Achievement Latvia piedāvātajās programmās 
un aktivitātēs – uzņēmēju apmācībās Valmierā, uzņēmējdarbības konferencē 
“Uzdrīksties uzvarēt”, “Ēnu diena 2020”, lekciju kursā biznesa vadībā un tirgzinībās. 
....... ir bijis skolēnu mācību uzņēmumu direktors “Koka Štelles” un “Vēja Spārniem”. Ar 
uzņēmumiem ir piedalījies skolas un “Cits Bazārs” tirdziņos Madonā, Gulbenē un Rīgā.

Kā redzams, ......... iesaistās visās iespējamajās aktivitātēs, bet tas nav viss! Viņš brīvprātīgi 
darbojas Madonas novadā, kā arī ir iesaistījies brīvprātīgajā darbā vasaras nometnē 
Madonā – “Iespēju durvis”, labprāt piedalās Madonas kultūras nama un Bērnu, jauniešu 
centra pasākumos. ..... patīk organizēt, koordinēt un vadīt dažādus skolas pasākums un 
iesaistīties Skolēnu domes dzīvē – viņš ir prezidenta vietnieks. ..... ir ieguvis Madonas 
novada jauntatnes lietu gada balvas “Sudraba Gailis 2019” nomināciju “Gada brīvprātīgais” 
ar nostrādātām 1020 stundām un kandidējis uz nomināciju “Izaugsme”. Pagājušajā 
gadā “Gada skolēnā 2019” ieguva Skrides fonda balvu nominācijā “Gada aktīvists”. 

.........  jau ceturto gadu ir sudraba un zelta liecības ieguvējs. Viņš jau gadiem 
neatteic dalību daudz un dažādās olimpiādēs – matemātikas, ķīmijas, 
bioloģijas un 2019. gadā ieguva pirmo vietu Madonas novada fizikas olimpiādē. 
Viņs ir absolvējis Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas klarnetes klasi.

Kopumā ...... ir draudzīgs, sabiedrisks, gudrs, aktīvs, neatlaidīgs, motivējošs, 
prot izvērtēt savu rīcību, ir radošs, izdomas bagāts, apzinīgs, izpalīdzīgs, 
atsaucīgs, ir motivācijas pilns un vienmēr prot uzklausīt citu viedokli.

Tieši tāpēc viņs ir pelnījis titulu “Gada skolēns 2020”.

............ mācību gada laikā ir centīgi un apzinīgi 
mācījusies, par ko liecina pusgada vidējā atzīme.

Ar atbildību viņa organizēja klases ballīti un bija 
gandarīta, ka daudziem patika šis pasākums.

.... veiksmīgi turpināja skolēnu mācību uzņēmuma darbību, ir 
apguvusi dažādas prasmes — komunikāciju un prezentēšanu.

....... rūp klasesbiedru savstarpējās attiecības un drošība, 
nebaidās izteikt arī savu viedokli par dažādām ikdienas situācijām.

No mācībām brīvajā laikā .... mācās mūzikas skolā un apmeklē vingrošanas nodarbības. 

Pašreizējā situācijā, dzīvojot mājās, ... ir pilnveidojusi un attīstījusi kulinārijas 
prasmes, ir iemācījusies gatavot ēst ne tikai sev, bet arī visai ģimenei.

......... ir savi mērķi, sapņi un vēlme tos īstenot.

.............. var vairāk, tāpēc viņa ir ... Gada skolēns.



Atšifrējums: L

Atšifrējums: M

Atšifrējums: N

Atšifrējums: 12

Atšifrējums: 13

Atšifrējums: 14

Klasesbiedri par ..... saka tā: 

viņai padodas mācības. Viņa vienmēr palīdz citiem, ja vajag. Viņa 
stundās vienmēr ir klusa un uzmanīgi klausās, ko skolotājas stāsta;

viņa ļoti cenšas gan mācībās, gan visur citur;

viņa ir čakla, ļoti cītīgi mācās, labprāt piedalās pasākumos, vienmēr izpalīdzēs;

viņa labi mācās un piedalās daudzās olimpiādēs. 
...... ir arī ļoti pieklājīga pret skolotājiem;

gudra un čakla!;

ļoti čakla, gudra un vienmēr iesaistās skolas pasākumos;

ļoti labi mācās un ir apzinīga.

..... ir centīga un draudzīga jauniete. Savu radošo un neparasto personību viņa izpauž 
gan skolā, gan ārpus tās. Šī meitene ir aktīva Skolēnu domes dalībniece, kuras talants ir 
scenāriju rakstīšana. Viņa iesaistās arī klases dzīvē, daloties ar idejām priekšnesumiem 
un tajos piedaloties. ....... ir drosmīga un atvērta, tāpēc bez problēmām var uzkāpt uz 
skatuves zīlnieces tēlā vai halātā dejot. Gan klasesbiedri, gan skolotāji ir pamanījuši 
viņas viedokli par dažādām svarīgām tēmām, kā arī prasmi to izpaust. Priekšmets, kas 
...... padodas vislabāk, ir angļu valoda un tieši tāpēc viņa piedalījās „Nordplus” projekta 
braucienā uz Somiju, kā arī uzstājās ar runu angļu valodas konkursā mūsu skolā. Ārpus 
skolas viņa apmeklē improvizācijas pulciņa „Pilnpiens” treniņus, kur ar smiekliem 
aizrit darba dienu vakari. Viņas mīļākais tēls, kurā iejusties, ir vecmāmiņa. Esot mājās, 
viņa labprāt lasa grāmatas, ........ izvēlas klasiku – „Hariju Poteru” un Edgara Alana 
Po dzeju. Kā jau tipiskam jaunietim, viņai patīk skatīties arī  filmas, viņa priekšroku 
dod dokumentālajām, sci-fi un šausmu filmām. Tiekties uz priekšu ...... palīdz moto: 
„Vienmēr saki „Jā”  jaunām iespējām. „Nē”  saki tikai bailēm un negatīvām domām.’’

Apraksts: 

.... ar lielu pienākuma apziņu veic savu galveno pienākumu – mācību darbu.  Mīļākie 
mācību priekšmeti ir matemātika, fizika, ķīmija. ...... labprāt iesaistās olimpiādēs un 
konkursos, kur jāaizstāv skolas gods. Šajā mācību gadā guvis panākumus starpnovadu 
fizikas un ķīmijas olimpiādēs: fizikā — 3.vieta, ķīmijā — atzinība. Jau divus gadus aktīvi 
iesaistās konkursā „Eksperiments”. Nākotnē puisis vēlētos kļūt par inženieri un, lai 
savu sapni īstenotu, studēt RTU. Ārpus skolas ...... patīk nodarboties ar riteņbraukšanu 
un kalnu slēpošanu. Ar klasesbiedriem ir draudzīgs, izpalīdzīgs, kluss, pieklājīgs, 
ļoti labprāt iesaistās pasākumos, kur jāpārstāv klase,  tāpēc arī ir pelnījis šo titulu.



Atšifrējums: O

Atšifrējums: P

Atšifrējums: R

Atšifrējums: 15

Atšifrējums: 16

Atšifrējums: 17

..... mācās Madonas pilsētas vidusskolas ..... klasē. Aktīvi 
iesaistās klases, skolas un sava pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Ārpus skolas mācību darba labprāt darbojas Madonas novada jauniešu 
domē. Piedalās jauniešu domes sēdēs un palīdz veidot pasākumus. Daudz laika 
arī paiet kā brīvprātīgajai. 2019. gada novembrī Madonas novada jaunatnes 
lietu gada balvā „Sudraba Gailis”  arī ...... starp 25 brīvprātīgajiem ieguva 
apliecinājumu par to, ka ir veikusi vairāk kā 60 brīvprātīgā darba stundas.

Lielu ieguldījumu ..... šogad ir devusi klases labā. Šī mācību gada novembrī kopā 
ar klasesbiedriem ieguva pirmo vietu Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja rīkotajā konkursā „Erudīts. Latvijas armijai 100”. No mācību gada sākuma 
līdz februārim aktīvi piedalījās klases Žetonvakara priekšnesuma izveidošanā. 

...... aizraušanās ir deja. Viņa dejo sava pagasta jauniešu deju kolektīvā „Dzelzava”. 
Deju kolektīvu ar citiem aktīviem Dzelzavas pagasta jauniešiem atjaunoja pēc 
divu gadu pārtraukuma. Vaļasprieks — fotografēšana. Fotografē pēc skolas 
brīvajā laikā. Fotografē dabu, cilvēkus. Bieži fotografē dažādus pasākumus.

...... patīk uzdrošināties, darboties, sasniegt mērķi un būt noderīgai. Ar savu 
aktīvo nodarbošanos vēlas iedrošināt arī citus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. 
Gandarījumu sagādā, ja iecerētais darbs, projekts, pasākums ir izdevies. Pēc 
vidusskolas absolvēšanas ....... vēlas iestāties Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātē, lai arī nākotnē varētu savu profesiju saistīt ar sabiedrību un radošumu. 
Dzīves moto – cNeatlaidība var zaudējumu pārvērst fenomenālā sasniegumā.”

.... ar lielu pienākuma apziņu veic savu galveno pienākumu – mācību darbu.   Mīļākais  
mācību priekšmets ir bioloģija. ..... labprāt iesaistās olimpiādēs un konkursos, kur jāaizstāv 
skolas gods. Šajā mācību gadā piedalījusies starpnovadu olimpiādēs bioloģijā un ķīmijā. 
Pagājušajā mācību gadā bijuši sasniegumi vācu valodas, bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs. 
..... ir beigusi vijoles klasi Madonas mūzikas skolā. Ļoti tuvs meitenei ir sports. Darbojas 
Madonas sporta skolas slēpošanas sekcijā. Regulāri ir pārstāvējusi mūsu skolu Fisher 
slēpošanas čempionātos. Vairākas reizes Latvijas čempione distanču slēpošanā, ieguvusi 3. 
vietu Latvijas orientēšanās čempionātā, kādreiz nodarbojusies arī ar biatlonu. ..... ir pieklājīga, 
mierīga, ļoti ieturēta, centīga, ar lielām darbaspējām. Labprāt iesaistās pasākumos, kur 
jāpārstāv klase.   Ar klasesbiedriem ir draudzīga, izpalīdzīga, tāpēc arī ir pelnījusi šo titulu.

Mani sauc ....., un man ir ..... gadi. Ārpus skolas es apmeklēju Jāņa Simsona Madonas 
mākslas skolu un Improvizāciju. Pirmdienās un trešdienās man notiek improvizācija 
no plkst. 16.00 līdz 18.00, bet mākslas skola man notiek otrdienās, trešdienās un 
piektdienās no plkst. 14.30 līdz 17.30. Agrāk gāju dejošanā un Madonas DŽIU DŽITSU 
un ieguvu 2. vietu Vidzemes jaukto cīņu čempionātā. Esmu piedalījusies skolas 
olimpiādēs, skaļās lasīšanas konkursā un esmu braukusi uz konkursiem mākslas 
skolā. ..... ir aktīva un atsaucīga, vienmēr piedalās klases un skolas pasākumos.



Atšifrējums: S

Atšifrējums: U

Atšifrējums: T

Atšifrējums: 18

Atšifrējums: 19

Atšifrējums: 20

Klasesbiedru vērtējums: 

atsaucīga, saticīga, draudzīga, izpalīdzīga, labsirdīga, pieklājīga.

Aktivitāte skolā, klasē: 

palīdz veidot klases priekšnesumus skolas pasākumiem, kā arī 
aktīvi, radoši piedalās visos organizētajos pasākumos klasē un skolā.

Mācības: 

beidzot pirmo mācību pusgadu saņemta sudraba liecība, vidējā atzīme 8,27

Mācās sistemātiski, apzinīgi un mērķtiecīgi. Apmeklē konsultācijas, 
lai padziļinātu savas zināšanas, regulāri izpilda mājas darbus.

Hobiji: 

kulinārija, darbs ar papīru, interesē pētnieciskā darbība ar augiem.

Skolas vārda popularizēšana: piedalījās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, 
Lubānas un Varakļānu novadu apvienības matemātikas 70. olimpiādē 5. 
klasei, izcīnot 1. vietu. .... ir arī vēlme piedalīties konkursā “Gudrs vēl gudrāks”.

Aktivitātes ārpus skolas: 

apmeklē J. Norvila Madonas mūzikas skolu akordeona klasi, piedalījusies 
konkursos Cēsīs, iegūstot 2. un 3. vietu. ..... ir spēlējusi akordeonu arī palīdzības 
centrā “Ūdensroze”. Aktīvi darbojas Madonas BJC teātra sporta pulciņā.

Mācību programmu ..... apgūst optimālā līmenī. Sudraba liecības ieguvēja.

Ievēro skolas noteiktos iekšējās kārtības noteikumus. Ir disciplinēta, ieturēta, ļoti 
pieklājīga un taktiska. Skolniece uzskata, ka mācības ir līdzeklis un veids sevis apzināšanai 
un pilnveidošanai. Apzinīgs, sistemātisks darbs visos mācību priekšmetos. Stundās 
uzdotos uzdevumus pilda nopietni. Ir pašmotivēta uz mācību darba sasniegumiem. 

Gūst gandarījumu par savu un citu darbu, ar atbildības izjūtu pilda uzticētos 
pienākumus. Jebkurš uzdotais darbs tiek izpildīts bez papildkontroles. 
Ar cieņu izturas pret citu darbu, spēj novērtēt darba smagumu.

Aktīvi piedalās skolas un klases ārpusstundu darbā, vienmēr izrāda iniciatīvu.

Draudzīga, izpalīdzīga, komunikabla, godīga, sabiedriski aktīva, pieklājīga, 
rūpīga, labestīga. Izteikta pienākuma sajūta, rūpējas par savu un savu 
tuvāko labsajūtu un drošību, novērtē lēmumu pieņemšanu skolā un 
klases kolektīvā, interesanta sarunu biedre. Vienmēr ir savs viedoklis.

“Man patīk pavadīt brīvo laiku ar ģimeni un braukt uz vietām, kur vēl neesam bijuši. 
Patīk aktivitātes svaigā gaisā: ziemā — slidot, vasarā — peldēt un braukt ar velosipēdu.

Mīļākie mācību priekšmeti skolā ir: vizuālā māksla, angļu valoda, sociālās zinības.

  Vēlos kļūt par frizieri, vizāžisti vai interjera dizaineri. Lai sasniegtu 
šo sapni, esmu apmeklējusi interešu pulciņus, tādējādi iepazīstot 
savu nākotnes profesiju. Esmu mērķtiecīga un apņēmīga.”

Par ........... klasesbiedri saka: “Izpalīdzīga, aizrautīga, dzīvespriecīga 
un jautra! Uzticams draugs. Vienmēr atrod laiku skolas 
pasākumiem un cenšas saliedēt klasi. Viņai vienmēr ir daudz ideju.”



Atšifrējums: U

Atšifrējums: V
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Atšifrējums: 21

Atšifrējums: 22

... ir labākā skolniece mācībās klasē. Pirmo semestri beidzot, ieguva Zelta liecību 
ar vidējo vērtējumu 8,82. Skolniece ir ļoti zinātkāra, apzinīga, mērķtiecīga un 
centīga. Viņa ir radoša un oriģinālām idejām apveltīta.  Mīļākie mācību priekšmeti 
ir sports, bioloģija un ģeogrāfija. Labi padodas arī valodas un grupu darbi.

.... ir patīkama komunikācijā, labi audzināta. Vienmēr gaiša, smaidīga, pieklājīga un 
laipna. Viņa ir labestīga, izpalīdzīga, dāsna un sirsnīga, prot aizraut citus un strādāt 
komandā. Uzticētos pienākumus pilda ar augstu atbildības sajūtu. Viņai piemīt 
tolerance. Klasē iemantojusi cieņu un draudzību. .... ir cilvēks, no kura var mācīties. 

Skolniece ar entuziasmu, aktīvi piedalās ārpusklases pasākumos. Vienmēr 
ir radošu un interesantu ideju apveltīta. Ar prieku un pozitīvu enerģiju 
iesaistās dažādās aktivitātēs arī tad, ja ir jāiegulda darbs. Uz .... vienmēr 
var paļauties, jo viņa visu izdarīs izcili. Skolniece ir labs palīgs audzinātājai.

Mācības skolā ..... veiksmīgi apvieno ar zināšanu apguvi Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas skolā. Piedalās kluba „Ceļa meklētāji” aktivitātēs. 
Skolniecei patīk daba, dzīvnieki, ceļošana un sportiskās aktivitātes. Regulāri 
piedalās dažādās nometnēs. Īpaši aizraujas ar peldēšanu, niršanu, futbolu, 
riteņbraukšanu un jāšanu ar zirgu. Ir veselīga un aktīva dzīvesveida piekritēja.

..... ir optimiste un skolā ir ļoti pozitīva. Klases kolektīvā vienmēr izpalīdzīga, draudzīga 
un saprotoša.  ..... var uzticēties vienmēr, jo piemīt augsta atbildības sajūta. Laba 
organizatore un līdere klasē. Bieži uzņemas klases dekoratores pienākumus, priecējot 
un pārsteidzot  visus ar mākslinieciskām klases rotām.  Skolā patīk mācīties bioloģiju un 
ģeogrāfiju.  Aktīvi darbojas Skolēnu padomē, informē  klasesbiedrus par skolas aktivitātēm, 
motivē piedalīties dažādos  pasākumos, kā arī vienmēr ir labas idejas, ko piedāvāt citiem.

Ārpus skolas mācās Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā,  ir arī citi hobiji, 
kā, piemēram, velobraukšana, tenisa spēlēšana, kā arī garas pastaigas ar suni.

Tuvākajā nākotnē viņas mērķis ir skolā iegūt ļoti labas sekmes, kā arī gūt 
interesi par mācību priekšmetiem, kas šobrīd nav viņas mīļākie.  Viņas sapnis 
ir kļūt par plastisko ķirurģi un padarīt cilvēkus skaistākus un laimīgākus.

Mūsu ........................... neapšaubāmi ir vislabākā.

......... kā klasesbiedrs ir ļoti atsaucīgs, grūtā brīdī izpalīdz gan 
ar darbiem, gan ar padomiem. Tāpat arī spēj izteikt savu viedokli, 
pamatot savas domas, ja tomēr ir kļūdījies, spēj atzīt savas kļūdas.

Gan klases dzīvē, gan skolas dzīvē iesaistās ar lielu azartu un atbildības 
sajūtu. Iesaistoties skolas pasākumos, sniedz savas idejas un tās spēj gan 
noorganizēt, gan izstrādāt plānu, veidot komandas darbu, lai viss izdotos.

Ir ļoti liels atbalsts klases audzinātājai, jo atbalsta gan grūtos 
brīžos, gan ļoti palīdz ikdienas solī, viņam var uzticēties, zinot, ka viss 
tiks noorganizēts un izpildīts pat situācijās, kad rodas sarežģījumi.

Mācībās ļoti cenšas, sekmes ir teicamas, skolēns 
ir  ar savu skatu un mērķi turpmākajai dzīvei.

Tāpat skolas vārdu nes arī tālāk, iesaistoties ārpusskolas aktivitātes. Liels talants teātra 
spēlē un improvizācijā. Ar savu humora izjūtu bieži spēj uzmundrināt arī apkārtējos.

..... ir gada skolēns, no kura var  smelties enerģiju, tikai 
vienkārši aprunājoties par un ap ikdienišķām lietām.

Atšifrējums: 23



Raksturojums: ... — dzīvespriecīga, apzinīga, sabiedriska, 
sportiska, dzīvniekus mīloša, saimnieciska un muzikāla jauniete. 

Attieksmē pret mācību darbu, .... cenšas būt atbildīga, izpildot sev 
uzticētos pienākumus. Ar cieņu izturas pret skolas darbiniekiem, 
klasesbiedriem. Tai pat laikā, vienmēr prot pastāvēt par sevi un savu taisnību. 

Kā hobiji un brīvā laika aizraušanās  jāmin mīlestība pret dzīvniekiem. Jau daudzus gadus 
..... aktīvi palīdz dzīvnieku patversmei, rūpējoties par tur esošajiem kaķiem un suņiem. 

Brīvajā laikā meiteni aizrauj jāšana ar zirgiem. ..... bija biežs 
apmeklētājs zirgu saimniecībā „Stikliņi”. Tādā veidā tika  apvienota 
mīlestība uz zirgiem  un vēlme fiziski aktīvi pavadīt brīvdienas. 

Jau daudzus gadus sākumskolā ..... dziedāja skolas ansamblī, šogad šī 
tradīcija tika atjaunota, atsākot dziedāšanu skolas ansamblī un regulāri 
apmeklējot nodarbības,  gatavojoties Skolēnu Dziesmu un Deju svētkiem. 

Pēdējā .... aizraušanās ir aktīva darbošanās BJC ģitāristu pulciņā pie skolotāja 
Edmunda Vestmaņa. Šobrīd jauniete aktīvi muzicē grupā “’Pretty Poison”, 
priecējot skatītājus dažādos pasākumos, kā arī uzstājoties pansionātos. 

Tā kā ..... ir ļoti sabiedriska un izpalīdzīga, tad jauniete neatteica savu palīdzību,  
piedaloties arī  Madonas Valsts ģimnāzijas pasākumā „Koru kari”, iegūstot tur 1. vietu. 

Protams, kā jau aktīvai  un sportiskai  jaunietei, .... patīk izbraucieni 
ar kvadraciklu, piedalīšanās „Airsoft” spēlēs, kā arī  futbola, basketbola, 
rokas bumbas  sacensības  kopā ar saviem draugiem un klasesbiedriem. 

........ ir arī lielisks atbalsts ģimenei virtuvē, jo ar prieku gatavo 
ēst, izmēģinot dažādas jaunas un interesantas ēdienu receptes. 

Šobrīd .... nākotnes nodomi saistās ar kinologa profesiju un 
studijām Rēzeknes koledžā. Novēlu ...... sasniegt savus mērķus dzīvē, 
paliekot tikpat sabiedriskai, dzīvespriecīgai, sportiskai un atbildīgai. 

Atšifrējums: 24
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Klasesbiedrs: .... ir ļoti izpalīdzīga, draudzīga, jautra un radoša meitene.  Dažreiz kļūst jūtīga 
pret klasesbiedru izteikumiem, bet parasti prot šādas situācijas  nokārtot miermīlīgi ar smaidu. 

.... hobijs ir jāt ar zirgu, viņa apmeklēja Grobiņā zirgu 
nometni, kurā apkopa zirgus, mācījās arī jāt ar zirgu. 

Ir liela, liela ,,Abbas“ fane un veido grāmatu, kurā 
zīmē ilustrācijas pilnīgi visām 103 „Abbas" dziesmām.

Aktivitāte skolā, klasē: pateicoties klasesbiedriem, ......... tika ievēlēta par 
klases prezidenti. Rūpīgi, ar lielu pienākuma apziņu, pilda savus pienākumus 
klasē un skolā. Vienmēr informē savus klasesbiedrus par jaunumiem un 
mudina tajos piedalīties. Kopā ar klasesbiedriem rīko klases pasākumus. 
Raksta scenārijus un uzņemas vadītājas lomu skolas pasākumos.

Skolēna sasniegumi mācībās: ļoti centīga, apzinīga un akurāta 
mācību darbā. Piedalījās matemātikas ātrrēķināšanas konkursā skolā. 
Pirmajā semestrī vidējā atzīme bija 8.74; un saņēma zelta liecību. 

Skolas vārda popularizēšana:  aizstāvēja skolas godu skaļlasīšanas 
konkursā novadā. Veiksmīgi startēja starp Latvijas skolām informātikas 
konkursā “Bebrs”, kurā saņēma atzinību.  Ar prieku dzied skolas korī.

Īpaši: ..... apmeklē mākslas skolu un ļoti prasmīgi darbojas 
improvizācijas teātrī. Un arī šajās jomās ir sasniegumi. 
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Mani sauc ...... Man ir .... gadi. Man ir grūts raksturs, bet tā es esmu labsirdīga 
un varu bieži vien palīdzēt. Manai skolotājai ļoti patīk, ka es viņai palīdzu pēc 
stundām. Klasē man ir ļoti daudz draugu, bet ne ar visiem ir viegli sadzīvot! 

Mana mīļākā krāsa ir gaiši zila un melna. Man ļoti patīk mājdzīvnieki, bet man nepatīk 
mācīties. Attālināti it kā ir vēl normāli. Es eju vēl tikai .... klasē, bet es jau daudz ko zinu! Ar 
mani klasē ir ļoti jautri, bet pret skolotājiem es izturos pieklājīgi. Man padodas dejot hip-
hop un zīmēt, precīzāk sakot, apvilkt kontūras un izkrāsot! Es ļoti gribētu, lai karantīna 
(CoVid-19) beigtos un varētu satikt draugus, jo vienai pašai ir skumji. Tas ir viss par mani!

GADA SKOLĒNS – Kārlis Gailums

GADA AKTĪVISTS – Edvards Rudzītis

GADA IZAUGSME – Valters Sipāns

GADA IZAUGSME – Viktorija Silvestrova

SPORTISKĀKĀ GADA SKOLNIECE – Katrīna Bērziņa

GADA ČAKLĀS ROKAS – Dita Brimerberga

APSVEICAM!
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