
Fukši 2020

Prieks ir izvēle!

Intervija ar skolēnu Rinaldu Ilgsalieti

Par jaunām virsotnēm!

Kas vienreiz sevi atradis, šai pasaulē 
vairs nezudīs!

Skolēnu Dome – durvis uz plaši 
atplestām rokām, palīdzības pilnām 
sirdīm un draudzību uz mūžu

SVEIKS, DĀRGAIS LASĪTĀJ!
SATURA RĀDĪTĀJS

Skolēnu domes avīze

TUVPLĀNS
1 . S E M E S T R I S  2 0 2 0

AIVJA REIŅA foto

Šajā dzeltenajā rudenī visbeidzot ir tapis pirmais šī mācību gada Skolēnu 
domes avīzes “TUVPLĀNS” numurs. Ceru, ka ar nepacietību to jau gaidījāt! 
Tā kā visapkārt valda diskusijas par apkārt valdošo vīrusu un vienkārši, nākot 
tumšajam laikam, arī mūsu domās mēdz iezagties neaicināti viesi, kā, piemēram, 
slikts pašnovērtējums, depresija, nomāktība, garlaicība tad, kā šīs avīzes tēmu 
izvēlējāmies labu noskaņojumu.

Lai, neskatoties uz apkārt notiekošo, tev nebūtu grūtības saglabāt iekšēju mieru 
un rast prieku, mēs esam sagatavojuši brīnišķīgus ieteikumus, ko iesaku izlasīt! 
Šajās lappusēs ir iespēja iepazīties arī ar citu jauniešu hobijiem un to, kas viņu 
ikdienu dara laimīgāku. Manuprāt, uzzinot, ko tādu, kas citus iepriecina, arī pats 
kļūsti priecīgāks. Pat ja liekas, ka ierobežojumu dēļ tika daudz kas atcelts, tomēr 
ir arī skaisti notikumi skolā, par kuriem avīzē vari izlasīt! Un, protams, nepalaid 
garām dzejas lapu, kurā slēpjas mūsu valodas bagātība un vārdos ietērptas 
skolēnu izjūtas.

Pat ja tagad atkal kāds laiks jāpavada mācoties attālināti, vēlu tev izlauzties 
no ekrāniem un vākt dažus noderīgus krājumus kā čaklam zvēriņam, piemēram, 
sajūtas, zināšanas, emocijas, mirkļus un visu, kas tevi padara par tevi! 

MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU DOMES PREZIDENTE 
LINDA KAŠČUKA
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Fotografēja LILIJA MOZGA

Fukši ir piedzīvojums, kuru mums 
ļauts piedzīvot tikai vienu reizi 
vidusskolas gados. Mūsu skolā 
no 5. līdz 9. oktobrim norisinājās 
fukšu iesvētību nedēļa. Šajā laikā 
tieši mums, desmitajām klasēm, 
abas divpadsmitās klases un 
Skolēnu dome organizēja dažādus 
uzdevumus, pārbaudījumus un 
noteikumus,  kuriem mums bija 
jāseko veselu nedēļu. Divpadsmitie 
bija patiešām kārtīgi pacentušies 
padarīt fukšus neaizmirstamus.

Kā jau katru gadu, katrai dienai bija 
dota kāda tematika, pēc kuras mums 
bija jāpiemeklē savs apģērbs. Pirmajā 
dienā mēs visi pārtapām par senajiem 
latviešiem, kā redzams bildē, otrajā — 
mainījām dzimumu, trešajā dienā 
kļuvām par indiāņiem, ceturtajā — 
par arābu šeihiem un piektajā dienā, 
fukšu noslēdzošājā dienā,  iejutāmies 
tēmā "Metgala". Katru dienu 
ģērbties atbilstoši tematam bija 
liels izaicinājums, bija nepieciešama 
plaša iztēle, lai iekļautos noteiktajā 
tematikā. Protams, bija arī tādi, 
kas šo uzdevumu nepildīja, un tiem 
divpadsmitie bija sagatavojuši 
dažādus sodus, kas šo nedēļu 
padarīja vēl jautrāku. 

Tad nu pienāca ikgadējā tradīcija — 
fukšu iesvētības, ko, piemēram, es 
no visas šīs fukšu nedēļas gaidīju  
visvairāk. Šis notikums noteikti radīja 
visiespaidīgākās atmiņas, jo tieši tur 
mēs izjutām prieku, bailes un nācās 
arī diezgan paskriet... Iesvētības 
mums notika trešdienā, plkst. 17:00, 

FUKŠI 2020

un mēs, desmitie, pulcējāmies foajē. Mums katram tika iedota sava kartīte 
ar ļoti amizantām iesaukām, par kurām paši smejamies vēl pat tagad. Tad 
nu sākās labākā daļa, skraidījām pa skolu, veicām dažādus uzdevumus, kā, 
piemēram, minējām mīklas, pildījām dažādus atjautības, sporta un cita veida 
uzdevumus. Kā arī piedzīvojām dažādus pārbaudījumus.  

Nākamājā dienā, pēc fukšu iesvētībām, sekoja fukšu ceremonija, kurā gan 
vienpadsmitā, gan arī divpadsmitā klase sveica tieši mūs. Šajā tradicionālajā 
pasākumā saņēmām iedvesmojošus vārdus un jutām kopības un piederības 
sajūtu, kā arī atvieglojumu, jo bijām nu jau gandrīz pavisam izturējuši šo nedēļu. 
Mēs devām savu zvērestu skolai, kā arī tagadējiem divpadsmitajiem, tādā veidā 
kļūstot par daļu no vidusskolas. 

Tagad, atskatoties atpakaļ uz fukšu nedēļu, es pilnīgi un noteikti varu teikt, 
ka fukši patiešām ir neaizmirstams vidusskolas sākums. Mēs piedzīvojām 
patiešām superīgas atmiņas un emocijas, kuras prātā paliks ilgi jo ilgi. Šis 
pirmais piedzīvojums, kopā kā klasei, lika izprast iesaistīšanās nozīmīgumu, to, 
ka viss ir jāuztver ar prieku! Manuprāt, visu desmito vārdā varu teikt, ka šie fukši 
bija paši radošākie un foršākie, kādi vien ir bijuši. 

IZJŪTĀS DALĪJĀS KEITA UKRIJA

Vai apnicis būt īgnam, nespēt 
saskatīt skaisto apkārt, justies 
iekšēji satrauktam? Cilvēkiem ļoti 
svarīgi ir rast mieru, harmoniju, it 
īpaši jauniešiem tas ir aktuāli, jo mēs 
spējam no mazas neveiksmes, vienas 
domas sacelt virpuļvētru sevī, arī es 
pati vēlos atrast to pavedienu, kas ved 
uz labu noskaņojumu, vai dosimies 
meklēt to kopā?

Manuprāt, viss sākas ar domām! Ir jāizslēdz meli, kas mūsos tik bieži iezogas, 
kā, piemēram, man nesanāks, es esmu sliktāks par citiem, nekas nenotiks, ja es 
izgaisīšu un tā tālāk. Aizstāj slikto ar labo un pēc iespējas biežāk sev atgādini: 
“Es esmu īpašs, manai dzīvei ir plāns, šodien man priekšā ir laba diena!” Svarīgi 
ir arī neizdarīt uz sevi spiedienu, nedomāt, ka viss vienam ir jāatrisina, dažkārt 
atbildes un iespējas atnāk brīdī, kad to vismazāk gaidi! Apkārt bieši radīsies 
cilvēki un domas, kas spēs sabojāt noskaņojumu, liks justies sliktāk par to, ko 
dari un kas esi, tāpēc, lūdzu, kļūsti par savu lielāko atbalstītāju un mīli sevi!

(Turpinājums 5.lappusē)

PRIEKS IR IZVĒLE!
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Esmu Rinalds Ilgsalietis. Mācos 
Madonas pilsētas vidusskolas 11.b 
klasē. Es pats teiktu, ka ikdienā 
mani aizrauj trīs nodarbošanās. 
Pirmā ir volejbola spēlēšana. Ar to 
es nodarbojos jau daudzus gadus, 
kā arī pārstāvu Mētrienas jauniešu 
komandu. Otrais — sava veida hobijs — 
ir makšķerēšana. Ar makšķerēšanu 
nodarbojos jau no bērna kājas. Bet 
visinteresantākā un neparastākā  
mana aizraušanās ir biškopība.

Biškopība ir manas ģimenes 
bizness. Tētis ar to nodarbojas jau no 
1990. gada, bet es aktīvi iesaistīties 
biškopībā sāku 10 gadu vecumā. 
Pirmsākumos braucu tētim līdzi 
un palīdzēju vieglākajos darbos, 
piemēram, medus sviešanā. 12 
gadu vecumā sāku darīt arī grūtākos 
darbus, kas norisinās ap pašiem 
stropiem, un īsi pēc tam varēju jau 
strādāt patstāvīgi – bez uzraudzības.

Mūsu pārziņā šobrīd ir 20 bišu 
saimes, tas ir, 20 stropi. Tāpēc darba ir 
pietiekami. Biškopības sezona sākas 
maija beigās, bet vislielākā aktivitāte 
sākas pirms Jāņiem. Tas ir laiks, kad 
katra nedēļas nogale jāpavada pie 
bitēm. Apkopt 20 stropus – izņemt 
rāmīšus, atvākot tos, ielikt medu sviedē 
un izsviest – ir laikietilpīgs process, it 
īpaši, ja to dara tikai divi cilvēki. Vienā 
dienā, strādājot 8 stundas, divi cilvēki 
var apkopt 10 stropus. 

Iegūto medu paturam pašlietošanai 
un arī pārdodam, piedaloties dažādos 
tirdziņos. Ir arī sava klientu bāze. 

Pastāv iespēja — no medus taisīt 
citus produktus, piemēram, sveces, 
vai arī savākt no rāmjiem putekšņus. 
Bet šobrīd mums nav ne laika, ne 
ierīču, lai to īstenotu.

Lai gan biškopība ir laikietilpīgs 
un izaicinošs process, tomēr es 
izbaudu to. Tas man dod sava veida 
sirdsmieru. To var darīt nesteidzīgi. 
Tas ir laiks, kad varu pabūt ar savām 
domām, kad varu izvēdināt galvu. 
Protams, biškopība attīsta arī citas 
prasmes, piemēram, precizitāti, 
pacietību, izturību, kā arī fizisko 
sagatavotību, piemēram, kad vienā 
gadījumā nācās nest 12l medus 
spaini (atgādināšu, ka tas ir vairāk par 
12 kg, jo medus ir blīvāks par ūdeni) 4 
km lielu distanci, jo saplīsa mašīna un 
nebija, kas atbrauc pakaļ.

Biškopība kopumā ir piņķerīgs 
darbs. Sākšu ar to, ka tas ir ļoti lipīgs 

INTERVIJA AR SKOLĒNU RINALDU ILGSALIETI
darbs. Burtiski lipīgs. Pēc darba 
dienas es viss esmu aplipis ar 
zālēm, jo bišu stropi neatrodas 
uz skaisti nopļauta mauriņa, tie 
izvietoti diezgan lielos brikšņos. Tā 
teikt, lielāka laime man ir tad, kad 
zāle ap bišu stropiem ir nopļauta. 
Bet diemžēl šī “ekstra” ir ļoti reti 
pieredzama. Daudziem cilvēkiem 
liekas, ka lielākais izaicinājums 
ir panākt to, lai bites neiekož. Bet 
varu pateikt  – darot šo darbu, tā ir 
viena no mazākajām problēmām, 
par ko uztraukties. Bez visa 
procesa un grūtībām, biškopība 
tomēr nes diezgan lielu risku. 
Bišu lielākais ienaidnieks ir ziema. 
Biškopis nekad nevar zināt, cik 
bišu saimju izmirs ziemas laikā. 
Var neizmirt neviena, var iet bojā 
dažas, puse vai pat vairāk par 
pusi. Un tad pavasarī jāiepērk bišu 
mātes, lai atjaunotu izmirušās 
saimes, vai tieši pretēji – jādomā, 
kur likt iepriekš sagatavotās bites, 
kuras biškopis nopircis, domājot, 
ka būs bargāka ziema un ka 
izmirs vairāk bišu.

Neskatoties uz visiem 
izaicinājumiem, nākotnē es 
noteikti turpināšu nodarboties 
ar biškopību un nodošu šīs 
prasmes nākamajām paaudzēm. 
Nenoliegšu, ka viens no 
iemesliem, kāpēc turpināšu, ir tas, 
ka var labi nopelnīt. Bet galvenais 
iemesls ir tas, ka šī ir ģimenes 
nodarbošanās un man biškopība 
ir kļuvusi par sirdslietu!

INTERVĒJA 
EDVARDS RUDZĪTIS

Foto no personīgā arhīva

Šī gada 2.oktobrī Madonas pilsētas vidusskolā tika svinēta Skolotāju diena. Skolēni pasniedzējus sagaidīja ar sirsnīgu 
smaidu, siltu kafiju un kūciņām. Skaistie ziedi un īpašais pasākums šajos svētkos patiesībā parāda attieksmi un cieņu, 
ar kādu būtu ik dienas jālolo mūsu skolotāji! Klausīšanās pušķis, buķete ieinteresētības stundā, lilijas zieds pieklājības – 
to visu viņi ir pelnījuši! Gribēju jums, mani skolasbiedri, pateikt to, ka skolotājs patiesībā būs tas, kurš paliks atmiņā 
visvairāk, jo skolotājs jau nav tikai tas, kas pasniedz mums stundas, māca to, kas tieši mums būs nepieciešams 
zināšanu iegūšanai, bet skolotājs ir arī kā ģimene, kā atbalsts, dažādu padomu devējs. Skolotājs atveras un izliek sevi 
mūsu priekšā, lai tikai dotu mums jebko, kas mūs varētu iedvesmot, viņš pieskaras mūsu sirdīm un domām – vai tā 
būtu paša jaunības pieredze, vai gūta atziņa dzīves laikā, vai kas cits, taču to noteikti var saukt par mīlestību pret savu 
darbu un skolēniem. Būt pedagogam ir atbildīgs uzdevums, kurā tam jāpalīdz veidot mūsu nākotne. Mums ir jānovērtē 
ikviens skolotājs, katrs no viņiem ir citāds, katrs ir īpašs..

SAVĀS SAJŪTĀS DALĪJĀS SANIJA JUSTE

SKOLOTĀJI PALIKS ATMIŅĀ
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Fotografēja RŪTA TRUŠELE

LATVIJA – MANA (ZĪMĒJUMS SNIEGĀ)

Snieg – viss debesu jums pilns
baltu, samtainu pērlīšu...

Notrīs – kā vieglas pērlītes atraujas
no seģenes balti pelēkās...

Krīt – smalki sniega pavedieni
pārklāj Latviju manu.

Kur esmu es?
Kur esi tu – pasaule mana neizdibināmā,

latvju rakstos rakstot ierakstītā?
Kur esi tu – dziesmu dziesmās dziedot izdziedātā,

spaidu darbos liektā,
nekad nesalauztā?

Pie manām siltām kājām
tu, mana dzimtene, dusi,

zem sniega, maigām rokām klāta, – Latvija mana!
Velku svītru aiz svītras – top Baltijas jūra dzintarkrastā.

Un  sauli debesīs kā saktu sēdinu sārtbaltā krēslā.
Lai gaisma neizsīkst,

Lai, pārslām krītot,
jūtu viņas silto elpu!
Redzi, Latvija mana,

tas esmu es!
Es, kas, mīlībā silstot,
zīmē dzimteni savu

baltā kupenas biķerim līdzīgā traukā.
Tad ceļu biķeri savu pie lūpām

un ceru – nekad, nekad man tevis nepietrūks,
Zemīte mana...

Skrap – uzpūta vējiņš un smejot
rikšoja projām,

līdzi paraujot trauslo valdziņu rindu.
Jautri čalodams,

dzīparus mētādams,
tas pīties pinās Latvijā manā!

Un prom viņš bija...
Un kas tad tas?

Manā priekšā atkal
tukša, balta mirdzoša lapa,

– Ņem un veido dzimteni savu! – 
tālumā aizšalc vējeļa balss.

Un es kā apmāts
atkal un atkal zīmēju sniegā

mīļo dzimteni savu...
/Kārlis Gailums/
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(Turpinājums no 2.lappuses)

Kā jau minēju, būs cilvēki, kuri liks justies sliktāk, taču katram ir vajadzīgi arī tādi draugi, kas būs līdzās un pazīs tevi tik labi, 
ka pēc viena skatiena zinās, kā jūties. Es iesaku pēc iespējas vairāk laika atvēlēt cilvēkiem, kurus satiekot gribas smaidīt, ar 
kuriem smiekli ir neviltoti un klusums nerada neveiklības sajūtu. Vēl viena atziņa, kas ir mani aizsniegusi, ir par to, ka cita 
veiksmes un laime neko neatņem, tāpēc priecājies kopā ar priecīgajiem!

Tas ko mēs darām, veido mūsu sajūtas. Vai esi dzirdējis par labizjūtas ķīmiju? To var vairot, darot konkrētas darbības, 
piemēram, dopamīnu, kas ir gandarījuma hormons, iegūsi, baudot ēdienu vai svinot mazās uzvaras, oksitocīnu jeb mīlestības 
hormonu vari pavairot, apskaujoties vai spēlējoties ar mājdzīvniekiem, serotonīnu, kas ir garastāvokļa stabilizētājs, vari 
uzlabot, veicot fiziskas aktivitātes, pastaigājoties, atrodoties saulē, un beidzamais ir endorfīns jeb sāpju mazinātājs, to 
attīstīsi, smejoties vai ēdot tumšo šokolādi.

Es ceru, ka, izlasot šo rakstu, saprati, ka labs noskaņojums nav nekas neiespējams! Un kā Henrijs Nouvens ir teicis: “Prieks –  
tas nav kaut kas tāds, kas mūs vienkārši piemeklē. Mums ir jāizvēlas prieks un jāturpina to izvēlēties ik dienas.”

       IZVĒLĒTIES LABU NOSKAŅOJUMU AICINA LINDA KAŠČUKA

PRIEKS IR IZVĒLE!

Strauji pieaudzis avāriju skaits, kur iesaistīti 
dzērājšoferi.

Ārkārtējā situācija pavasarī ietekmēja kopējo ceļu 
satiksmes negadījumu skaitu. To esot bijis mazāk, taču 
tas nenozīmē, ka uz ceļa ir drošāk. Šogad strauji pieaudzis 
ceļu satiksmes negadījumu skaits, kur šoferi bijuši 
alkohola reibumā, ceturtdien pavēstīja Valsts policijas 
pārstāvis Normunds Krapsis. Arī iekšlietu ministrs Sandis 
Ģirģens («KPV LV») atzīmēja, ka vajadzētu lūgt Tieslietu 
ministrijai pārskatīt sodu politiku dzērājšoferiem.

Policija novērsusi divu personu nolaupīšanu un 
slepkavību.

Valsts policija šoruden ir novērsusi divu personu 
nolaupīšanu un slepkavību, kas tika plānotas ar mērķi iegūt 
kriptovalūtu un naudas līdzekļus aptuveni 500 000 eiro 
apmērā, informēja policija. Aizdomās par šo noziegumu 
organizēšanu ir aizturēts kāds Rīgas iedzīvotājs, un šobrīd 
viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Aktīvisti turpina cīņu par visu ģimeņu tiesisko 
aizsardzību.

Saeimā varētu skatīt iniciatīvu par viendzimuma 
partneru reģistrēšanu, kuru iepriekš noraidīja Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisija. Paralēli jau trešo reizi pie 
likumdevēja ēkas notiks jauniešu pikets, kurā aktualizēs 
visu ģimeņu tiesiskās aizsardzības nepieciešamību.

ZIŅAS APKOPOJA VIKTORIJA SILVESTROVA

Lidojumi aizliegti uz 5 Eiropas valstīm; 
pašizolācijas sarakstā nav 4 valstis.

Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis, ka 
turpmāk pašizolācija būs jāievēro, ieceļojot no valstīm, 
kur 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimstības 
rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 82,7. Tādēļ 
bez pašizolācijas drīkst ieceļot no četrām Eiropas 
valstīm. Savukārt, starptautiskie pasažieru pārvadājumi 
ir aizliegti uz piecām valstīm – Vatikānu, Andoru, Čehiju, 
Beļģiju un Nīderlandi.

ASV prezidenta vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 
50 miljoni vēlētāju.

Vairāk nekā 35 miljoni cilvēku tagad nobalsojuši pa 
pastu, bet vairāk nekā 15 miljoni klātienē, atstājot savus 
biļetenus tiem paredzētajās vēlēšanu urnās.

Prezidenta vēlēšanās 2016. gadā iepriekšējās 
balsošanas laikā kopumā nobalsoja 47 miljoni 
amerikāņu. Šajās vēlēšanās daudzi devušies vēlēt jau 
pirms vēlēšanu dienas, lai 3. novembrī izvairītos no lielas 
drūzmas un riskiem, kas saistīti ar Covid-19 izplatību.

Francijā skolotājam galvu nogriezis 18 gadus vecs 
čečenu izcelsmes imigrants.

Francijas pretterorisma prokuratūra izmeklē Parīzes 
priekšpilsētā notikušo uzbrukumu, kura laikā ar nazi 
bruņots jaunietis nogrieza galvu vietējam skolotājam. 
Jaunietis identificēts kā 18 gadus vecs čečenu izcelsmes 
imigrants. Francijas prezidents Emanuels Makrons 
incidentu ir nodēvējis par “islāma terorista uzbrukumu”. 

ZIŅAS LATVIJĀ                              ZIŅAS PASAULĒ
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Andis Poļaks, 19 gadus jauns 
Latvijas Universitātes students, kurš 
saviem draugiem un paziņām vienmēr 
ir bijis pazīstams kā viens no dzīves 
gudrākajiem, iedvesmojošākajiem 
un radošākajiem cilvēkiem. Pats 
sevi raksturo kā aktīvu jaunieti, kas 
nepārtraukti dodas uz priekšu ar 
konkrētiem mērķiem un cītīgi strādā, 
lai šos mērķus sasniegtu. Andis pirms 
pusotra gada pabeidza mūsu skolu, 
viņš atminas: „Skolēnu dome ir mans 
mīļākais projekts, kurā esmu iesaistījies, 
kopš 11.klasē kļuvu par Skolēnu 
domes prezidentu. Divus gadus 
strādāju, lielisku jauniešu ieskauts, 
un mācījos, gan kā veiksmīgi vadīt 
komandu, gan organizēt pasākumus 
un dzīvi sev apkārt. Joprojām lepojos 
ar to, kā Skolēnu dome ir izaugusi un 
mainījusies, kopš pirmo reizi sāku tajā 
strādāt, un priecājos par to, ka pat 
šajos sarežģītajos laikos tā ir vieta, kur 
jaunieši var iepazīt sevi un attīstīties 
dažādās jomās.”

Viņaprāt, vienmēr var kāpt augstāk 
un cīnīties, lai sasniegtu visus 
izsapņotos mērķus. Uz jautājumu par 
nākotnes profesiju Andis atbild šādi: ”Ir 
grūti konkretizēt kādu vienu noteiktu 
profesiju, kurā vēlos strādāt, jo ideju 
ir daudz, bet šobrīd tuvākā šķiet –  
iegūt fizikas skolotāja kvalifikāciju 
un strādāt ar skolēniem. Domājot 
par tālāku nākotni, apsveru iespēju 
iesaistīties dažādās politiskās un 
sociālās aktivitātēs, kuras dzīve 
„pasviedīs” manā virzienā. Mums 
katram ir savs ceļš, ko iet, un savi sapņi, 
ko dzīvē piepildīt, tāpēc svarīgākais 
būtu saprast, ko pašam gribas darīt, un 
darboties tā, lai pa maziem solīšiem 
tiktu uz īstā ceļa.”

Šobrīd Andis studē Latvijas 
Universitātes Fizikas, matemātikas un 
optometrijas fakultātē. „Vidusskolas 
laikā ideju un iespēju bija tik daudz, ka 
apmaldīties varēja pavisam vienkārši, 
tomēr izlēmu studēt tieši fiziku, jo, 
manuprāt, iespēja izprast dažādas 
lielas un mazas lietas mums apkārt 
ļauj apzināties to, cik viss tomēr ir 
loģisks un sakārtots mūsu dzīvē. 
Fizika ir fantastiska!” Sākot studēt 
Rīgā, Anda dzīve izmainījās par 180 
grādiem. „Sāku dzīvot patstāvīgi un 
mācījos studēt. Vītolu fonda stipendija 
ļāva man, jau iesākot studēt, kļūt 

PAR JAUNĀM VIRSOTNĒM!

finansiāli neatkarīgam no vecākiem, 
kas lika iepazīt arī to – kā tad ir būt 
par pieaugušu un patstāvīgu cilvēku 
šajā interesantajā pasaulē.” Uzsākot 
studijas, Andis arī iesaistījās Latvijas 
Universitātes Studentu padomē: 
„Iesaistījos, kandidējot FMOF Studentu 
pašpārvaldes vēlēšanās nu jau vairāk 
kā pirms gada. Kad kļuvu par fakultātes 
studentu pārstāvi , sapratu to, ka vēlos 
kāpt augstāk, un kandidēju Latvijas 
Universitātes Studentu padomes 
valdes vēlēšanās. Nu jau veselu gadu 
esmu pārstāvējis visus LU studentus, 
darbojoties kā Starptautiskā virziena 
vadītājs un aizstāvot studentu tiesības 
un intereses gan universitātes, gan 
nacionālā, gan starptautiskā mērogā.”

Arī brīvprātīgais darbs ir bijusi 
neatņemama sastāvdaļa no Anda 
ikdienas: „Brīvprātīgais darbs bija 
liela manas dzīves daļa vidusskolā 
un pirms tās. Kad sāku darboties, 
galvenais mudinājums bija darīt. 
Gribēju darīt to, kas palīdzētu citiem 
cilvēkiem. Ar laiku sāku saprast 
to, ka brīvprātīgais darbs ir lieliska 
pirmā darba pieredze, ko pozitīvi 
novērtē darba devēji, tad darbošanās 
brīvprātīgi ieguva jau nopietnāku lomu 
manā dzīvē. Būt aktīviem patiešām ir 
svarīgi, un es neteiktu, ka par galveno 
vienmēr ir jāizvirza mācīšanās pēc 
iespējas labāk. Manuprāt, tiekšanās 
pēc lieliskām atzīmēm nav pats 
galvenais dzīvē, drīzāk jātiecas uz savu 
personīgo attīstību sev interesējošās 
sfērās. Katrs esam citādāks, un 
katram no mums ir tā joma dzīvē, 
kas padodas un interesē visvairāk, 
tāpēc uzskatu, ka uz to vajadzētu 
koncentrēties, protams, neaizmirstot 

visu pārējo. Ja šī sfēra ir saprasta, 
jābūt aktīvam tieši tajā, jo, dodoties 
tālāk pēc skolas, būs svarīgi tas, cik 
daudz proti izdarīt savā nozarē.” Laiks 
sev Andim ir patiesi maz. „Ņemot vērā 
to, ka studēju, darbojos pašpārvaldē 
un strādāju institūtā, lai pielietotu 
zināšanas praksē. Tomēr tajos 
mazajos brīvā laika brīžos izbaudu 
pastaigas dabā vai satikšanos ar 
draugiem. Pēc garas dienas patīkama 
saruna ar kādu sev tuvu cilvēku ir 
vērtīgs laika pavadīšanas veids, pēc 
manām domām!”

Andis jau 4 gadus rada prieku 
un smaidu arī bērnu nometnēs 
vasarā. „Es strādāju par audzinātāju 
interesantākajās bērnu un jauniešu 
piedzīvojumu nometnēs – “Mirandas 
nometnes”. Nometnes norisinās 
Kandavas novadā, Zemītes pilī, 
un tajās piedalās plaša vecuma 
spektra bērni (1.-12. klase). Mani, 
kā nometņu audzinātāja, pienākumi 
ir radīt brīnumus bērniem, veidojot 
interesantu programmu, vadot 
nodarbības, pasākumus un aktivitātes 
un darot visu, lai šī nometņu nedēļa 
bērniem paliktu atmiņā! Ir grūti 
izvēlēties kādu pašu interesantāko 
atgadījumu no nometnēm, tomēr 
prātā nāk kāds pārsteidzošs moments 
no šīs vasaras – tā kā jau 4 gadus 
esmu strādājis un vairāki bērni uz 
nometnēm brauc vasaru no vasaras, 
šogad, ieraugot dažus bērnus, kurus 
esmu audzinājis no 2016. gada, biju 
patiesi pārsteigts par to, cik ātri viņi 
ir izauguši un pieauguši. Sajutos kā 
lepns tēvs!”

„Skolas skolēniem un skolotājiem 
es novēlu sapņot un ieguldīt laiku, lai 
saprastu to, ko dzīvē vēlaties sasniegt! 
Saprotot šos sapņus un mērķus, jāsāk 
strādāt un darboties, lai tos sasniegtu, 
tomēr pats svarīgākais ir šī procesa 
gaitā sevi nepazaudēt! Dzīvē tomēr 
ir svarīga tieši dzīvošana, un tas ir 
jāpatur prātā! Novēlu tiekties uz augšu 
un neaizmirst par sevi! Par jaunām 
virsotnēm!”

Andi vari atrast arī sociālajos tīklos:  
Instagram: @sveikiteandis 
Facebook: Andis Poļaks

INTERVIJU SAGATAVOJA 
DAGNIJA DREIKA

Foto no personīgā arhīva



Tuvplāns
Ikmēneša Skolēnu domes avīze

Ņemot vērā to, ka steidzīgā ikdiena var nogurdināt gan fiziski, gan emocionāli, ikkatram noderētu spēka vārdi, vai kāds 
padoms, kā saglabāt dzīvesprieku un nepadoties!

Turi savu apziņas centru sevī un izturies ar mīļumu pret visu, kas ar mums notiek!

Apzinies, ka tieši tu esi vērtība un ka arī ikdienas steigā nedrīksti aizmirst par savu labsajūtu! Apēd to kūku un paguli vēl 
piecpadsmit minūtes! Ja jutīsies labi par sevi, tad arī visi kalni būs nogāžami!

Dari mazas lietas ar lielu mīlestību!

Nereti sastopamies ar dažādām grūtībām un negatīvām emocijām apkārtējā vidē, taču to visu var uzveikt ar pozitīvi 
noskaņotu prātu! Jau no rīta pieceļoties, pavēsti sev, ka šodien visu darīsi ar mīlestību un pārāk nesaskumsi par neveiksmēm, 
jo tās nekur neizpaliks!

Vakardiena, ŠODIENA, Rītdiena.

Izslēdz pagātni un nākotni no šodienas! Bieži vien veidot pilnvērtīgu dzīvi cilvēkam traucē tieši pagātnes pieļautās kļūdas 
vai bažas par nākotni. Tas nav iespējams – izlabot pagātni vai izdzīvot nākotni tagadnē, tāpēc netērē savu laiku nelietderīgi!

Dzīvei vai nu nav nekādas vērtības vai arī, ja ir, tā atrodama itin visā.

Atrodi vismaz piecas lietas, par ko būt pateicīgam, pat vispelēkākajā dienā! Kā reiz teicis Imants Ziedonis: – Es jums saku 
jau dienas simt un piecas, lai puķi dabūtu, ir jānoliecas. 

  IETEIKUMUS APKOPOJA LIENE EGLĪTE

KAS VIENREIZ SEVI ATRADIS, ŠAI PASAULĒ VAIRS NEZUDĪS!

Skolēnu Domes atvērtā sēde notika 9. septembrī. Linda Kaščuka un Kārlis Gailums mūs iepazīstināja ar Skolēnu Domes 
ikdienu, pienākumiem un riskiem, kuri mums ir jāpieņem, jo tikai tad varam tiekties augšup. Tajā bija sanākušas daudz 
radošas un idejām pilnas dvēseles, taču konkursa kārtībā tika atlasīti tikai 13 jaunie Skolēnu domes dalībnieki. Tas bija 
milzīgs konkurss, kurā mums bija jāiepazīstina ar sevi un jāpierāda tas, cik ļoti mēs vēlamies tur atrasties. 

Atvērtajā sēdē mēs katrs kļuvām par kādas noteiktas komitejas dvēseli. Protams, Madonas pilsētas vidusskolas prezidijs 
nemainījās, tur joprojām ir Skolēnu Domes prezidente Linda Kaščuka – vienmēr  atbildības pilnām rokām – un  prezidentes 
vietnieks Kārlis Gailums, kas ir Lindas balsts, palīdzība un stabilitāte. Kultūras komitejas vadītāja, kā jau mēs zinām, ir 
sirsnīgā Krista Kušnere. Kristas palīgi – rūpīgā Jana Patašņika un viņai pievienojas vienmēr smaidīgā Līva Brimerberga, 
un enerģijas pilnā Eva Rieksta. Sporta un skolas vides komitejā jau no iepriekšējiem diviem gadiem mums ir nemainīgi 
pārstāvji – jautrā un pozitīvā Dagnija Dreika un viņas palīgs Kristijans Sipāns, kurš palīdz mūsu sejās ieviest smaidu. 
Pavisam nopietnās Iekšlietu komitejas izpalīdzīgā vadītāja Viktorija Silvestrova ir jau pazīstama kā skaistu un pārdomātu 
pasākumu scenāriju autore. Viktorijai pievienojas radošā Liene Eglīte, atraktīvā Samanta Ukrija un atjautīgais Martiss 
Boika. Reprezentatīvajai Mediju komitejai šogad pavisam jauns sastāvs. Tās vadītājs, vienmēr jocīgo un spocīgo ideju 
autors, Edvards Rudzītis, mīļā Keita Ukrija un zinātkārā Ance Greidiņa.

Es pati par Skolēnu Domi biju domājusi jau iepriekšējos gadus, taču katru gadu piezemēju sevi un neļāvu pārslogot savu 
piepildīto ikdienu, taču tagad esmu pateicīga cilvēkiem, kuri mani uzaicināja uz atvērto sēdi un lika man noticēt, ka es varu 
būt daļa no tik jautras kompānijas un ka varu izpaust un realizēt savas idejas kopā ar tik mīļiem un saprotošiem cilvēkiem. 

Skolēnu Dome vienmēr ir atvērta jebkura skolēna trakajām un apslēptākajām idejām. Mēs kopā vēlamies padarīt katra 
skolēna dzīvi skolā neaizmirstamu un patīkamu. Skolēnu Dome – tā nav tikai telpa, kurā ir noteikti cilvēki ar pienākumiem, 
tā ir jauna dzīve, jauns atvērums grāmatā...

SKOLĒNU DOME – DURVIS UZ PLAŠI ATPLESTĀM ROKĀM, 
PALĪDZĪBAS PILNĀM SIRDĪM UN DRAUDZĪBU UZ MŪŽU

SAJŪTĀS DALĪJĀS ANCE GREIDIŅA 


