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Sapņi un mērķi

9 Ieteikumi, kā nepadoties un 
piepildīt savus sapņus

Pieredzes stāsts

Iniciatīvas ,, Latvijas skolas soma” 
aktivitātes Madonas pilsētas 
vidusskolā 2020./21. mācību gada 1. 
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Divpadsmitā klase

SVEIKS, DĀRGAIS LASĪTĀJ!
SATURA RĀDĪTĀJS

Skolēnu domes avīze

TUVPLĀNS
2 . SEMESTRIS 2020

Latvijā ir burvīga ziema, bet, kad sals ir pārāk liels un negribas iet saldēt degunu un 
rokas, tad ir laiks paņemt siltu tēju un palasīt Skolēnu domes avīzes “TUVPLĀNS” jauno 
numuru. Raugoties uz tā saturu, es atskārtu to, cik nozīmīga loma šoreiz ir mūsu avīzei.

Sapņo, tiecies uz saviem mērķiem, pacelies ticības spārnos – uz to aicina gan šī numura 
intervijas, gan ieteikumi, gan arī karjeras konsultantes Kristīnes Aizpurves sagatavotais 
raksts. Pandēmijas laikā ir grūti manīt pašizaugsmi un ļaut iztēlei un sapņiem vaļu, 
taču,  ja pašlaik reālajā dzīvē nenotiek nekas elpu aizraujošs un iespaidīgs, tad lai domu 
pasaule ir skaista, sakārtota un mazliet neprātīga vieta, kur vēlies atgriezties.

Februāris parasti vidusskolā ir zīmīgs ar vērienīgo tradīciju – Žetonvakaru, kur 12.klašu 
skolēni ir stāsta galvenie varoņi. Jā, pasākums nenotiek, bet iespēja atgriezties skaistajās 
vidusskolas gadu atmiņās divpadsmitajiem bija, un Tev, lasītāj, ir iespēja iepazīt 12.klases 
un to skolēnus tuvāk. Katrai 12.klasei bija uzdevums kopīgi atbildēt uz klases kolektīvu 
raksturojošiem jautājumiem, kā arī katrs skolēns atklāja daļiņu sevis, iepazīstinot ar sirdij 
mīļu citātu. Runājot par sirdīm, 14.februāris taču ir Valentīndiena, un, protams, Skolēnu 
dome atkal izdomāja ko interesantu! Mēs uzrunājām mūsu vidusskolas pārīšus, lai avīzi 
caurstrāvo mīlestība.

Satikties ik dienas gaiteņos, apmainīties ar sarunām, smaidiem un enerģiju šobrīd ir kā 
skaists sapnis, tāpēc “TUVPLĀNA” jaunajā numurā vari ieraudzīt savu skolasbiedru sen 
neredzētās sejas un iedvesmoties no to personībām. Vēlu tev vērtīgu lasīšanu un labu 
veselību!

MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU DOMES PREZIDENTE 
LINDA KAŠČUKA

Fotografēja RŪTA TRUŠELE
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VALENTĪNDIENAS SPECIĀLIZLAIDUMS

Sanija un Daniels (12.b) 

1. Iepazīšanās stāsts. Mēs 
iepazināmies 2017.gadā kādā 
jaunsargu nometnē. Tas bija ļoti 
nejauši, iegāju skolas gardrobē un 
saskatījāmies. Viņš bija dabūjis 
manu telefona numuru no maniem 
skolas biedriem. Un, kad devos 
mājās, saņēmu no viņa zvanu. Tā 
arī sākām uzturēt kontaktu.

2. Kurš pirmais atzinās, ka patīk? 
Daniels!

3. Kas, Jūsuprāt, ir galvenais 
faktors labām attiecībām? Jāprot 
vienam otru uzklausīt un saprast, 
jābūt arī uzticamiem.

4. Kādas ir Jūsu mīļākās 
laika pavadīšanas nodarbes 
kopā? Seriālu skatīšanās, kopā 
gatavošana vai kāds izbraukums 
kopā!

“Tu mīlu manī dves kā kvēlē vējš!
Kas var pret divu mīlu šalti spēt?”

/Rainis/ INTERVIJA AR 12.KLAŠU PĀRĪŠIEM
Ance un Niklāvs (12.a) 

1. Iepazīšanās stāsts. Viss sākās 
ar draudzību. Un, kā jau mūsdienās, 
ar “čatiņiem”, Niklāva uzmanību 
hallē, ilgām sarunām pa telefonu un 
pastaigām ārā. Tā kaut kā tas viss 
pārauga tik ļoti īpašās sajūtās, kuras 
nevarēja aprakstīt. Un tad tu vienā 
brīdī vienkārši saproti: “Ir! Tas ir tavs 
cilvēks, bez kura vairs negribi un 
nevari!”

2. Kurš pirmais atzinās, ka patīk? 
Pirmais atzinās Niklāvs pēc kāda 
laika, kad jau bijām diezgan droši, ka 
šīs attiecības nav tikai draudzība, bet 
kaut kas vairāk.

3. Kas, Jūsuprāt, ir galvenais 
faktors labām attiecībām? Mūsuprāt, 
nav tāda viena galvenā faktora. Esot 
attiecībās, galvenā ir uzticība, jo nu 
bez tās jau nekur. Protams, ļoti svarīgs 

ir ieguldītais darbs, jo mīlestība ir 
kā plaukstošs ābeles zieds, kuru ir 
jālutina, par kuru ir jārūpējas, kurā 
jāiegulda nesavtīgs darbs un kurā 
padoties nav pa spēkam. 

4. Kādas ir Jūsu mīļākās laika 
pavadīšanas nodarbes kopā? Aktīvi 
sportot. Labprāt spēlējam basketbolu, 
volejbolu un slēpojam, jo, mūsuprāt, 
sports saliedē.

5. Kāds ir Jūsu galvenais 
salīgšanas likums? Mums nav tāda 
viena likuma. Bet parasti vienmēr 
nonākam pie secinājuma: “Kāda jēga 
strīdēties, ja beigās tāpat salīgsim!”

6. Jūsu zīmīgākais ceļojums 
kopā? Brauciens uz Lietuvu, kurā bija 
ļoti interesants pasākums.

7. Lielākais mīts par attiecībām, 
kas nav patiesība! Lielākais mīts par 
attiecībām ir tas, ka tās padara mūs 
vājus. Mūsuprāt, tās padara mūs 
tikai spēcīgākus un atklāj slēptos 
talantus. 

8. Ieteikums visiem, kuri vēl nav 
atraduši savus sirdsāķīšus! Nevajag 
uzlikt sev attiecību mērķus un būt 
stresā par to nepiepildīšanu, bet 
gan ļauties, un viss būs tā, kā tam ir 
jānotiek!

5. Kāds ir Jūsu galvenais 
salīgšanas likums? Jāmāk 
palūgt piedošana un atzīt sava 
vaina.

6. Jūsu zīmīgākais ceļojums 
kopā? Īsti nevar nosaukt par 
ceļojumu, bet noteikti vasaras 
beigu pavadīšana Anglijā.

7. Lielākais mīts par 
attiecībām, kas nav patiesība! 
Nepatiess mīts ir, ka visi 
četrpadsmitgadīgie jaunieši nav 
ilgās attiecībās.

8. Ieteikums visiem, kuri vēl 
nav atraduši savus sirdsāķīšus! 
Sirdāķītis atnāks tad, kad to 
vismazāk gaidīsiet, kad būs īstā 
vieta un laiks!

(Turpinājums 3.lappusē) 
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Žanete un Rinalds (12.b) 

1. Iepazīšanās stāsts. Nezinu, 
ko te daudz lai saka, iepazināmies 
skolā, Madonas pilsētas vidusskolas 
10.klasē.

2. Kurš pirmais atzinās, ka patīk? 
Tas bija Rinalds.

3. Kas, Jūsuprāt, ir galvenais 
faktors labām attiecībām? Uzticība 
noteikti, bet katram faktoram ir 
nozīme.

4. Kādas ir Jūsu mīļākās laika 
pavadīšanas nodarbes kopā? Ir 
daudz,  kas mums patīk, vai tā ir tieši 
nodarbe?  Bet ļoti patīk kopā smieties, 
paākstīties. Patīk jau pastaigāties, 
spēlēt spēles, bet Rinalds saka, ka 
viņam ļoti patīk manī klausīties un 
man vienkārši ļoti patīk runāt, stāstīt 
visu, kas uz sirds.

5. Kāds ir Jūsu galvenais salīgšanas 
likums? Apzināties kļūdas un spēt 
pateikt piedod, lai tas nāk no sirds, nevis 
tikai pienākuma pēc.

6. Jūsu zīmīgākais ceļojums kopā? 
Neesam paspējuši nekur daudz 
paceļot, bet no visam vietām jāsaka –  
Gaiziņkalns bija vismīļākais mazais 
ceļojums šovasar un līdz šim.

7. Lielākais mīts par attiecībām, 
kas nav patiesība! Neesam dzirdējuši 

VALENTĪNDIENAS SPECIĀLIZLAIDUMS
“Tu mīlu manī dves kā kvēlē vējš!
Kas var pret divu mīlu šalti spēt?”

/Rainis/INTERVIJA AR 12.KLAŠU PĀRĪŠIEM

daudz mītu par attiecībām, varbūt 
to, ka puiši šajā vecumā nemāk 
būt mīļi vai romantiski, bet tā nav 
taisnība. Meitenēm ir prieks par 
apskāvienu vai mazu konfektīti.

8. Ieteikums visiem, kuri vēl 
nav atraduši savus sirdsāķīšus! 
Nevajag cerēt un gaidīt, kad nu 
kāds parādīsies, kad būs īstais 
laiks, satiksiet cilvēkus pašā 
negaidītākajā brīdī.

INTERVĒJA SKOLĒNU DOME
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 AKTUĀLI

Ance Greidiņa ir mūsu skolas 12.a 
klases audzēkne, kurai jau šogad 
steidzas pēdējais vidusskolas gads. 
Ance sevi var raksturot kā zinātkāru, 
apzinīgu, mērķtiecīgu, aktīvu un 
draudzīgu jaunieti.

 Ārpus skolas brīvajā laikā Ance 
jau vairākus gadus nodarbojos ar 
volejbolu. Volejbols viņai palīdz 
atbrīvoties, atjaunoties un aizmirst 
par ikdienas steigu. Vēl viņai ļoti 
patīk ceļot, slēpot ar kalnu slēpēm 
un pavadīt aktīvi laiku ar draugiem 
un ģimeni.

Mūsu superjaukā un atraktīvā 
Ance ir neatņemama skolēnu domes 
sastāvaļa, kur viņa  pilda ļoti daudz 
dažādu pienākumu, viņa vienmēr ir 
pretimnākoša un palīdzēs, ja radīsies 

kādas neskaidrības vai problēmas. 

 Intervējot Anci, es viņai uzdevu 
dažādus jautājumus un ļoti daudz 

ko jaunu uzzināju par viņu.

 Ancei šķiet, ka, ja tu atradīsi 

cilvēkus, kuri vienmēr tevi atbalstīs, 
kuri būs klāt tev katrā dzīves situācijā 
un kuri zinās, uz ko tu ej ar visu savu 
sirdi un dvēseli, tad šie cilvēki nekad 
neliegs iespēju un tevi cels, kamēr 
spēka vairs nebūs viņu rokās... 
Ance ir ļoti pateicīga liktenim, ka 
viņai savā ceļā nav gadījies satikt 
cilvēkus, kuru dēļ nākas pazaudēt 
visdārgāko – ticību sev. 

 Ances brīnišķīgo personību un 
pašapziņu ir cēlusi viņas ģimene, 
kura vienmēr viņu atbalsta, kura ir kā 
mugurkauls, kurš nekad nesalūzīs, 
lai vai kas arī  notiktu… Viņas vecāki 
ir tie, kuri neļauj padoties, kuri neļauj 
grūtībām viņu uzveikt un kuri ir 
palīdzējuši viņas ceļu veidot tā, lai tas 
būtu prieka pilns un lai viņa  nonāktu 
tajā vietā, kur atrodas tagad –  
laimīga un soļa attālumā no sen 
izsapņotā sapņa.

 SAPŅI UN MĒRĶI

Fotografēja DAGNIJA DREIKA

 Ance apzinās, ka viens no 
svarīgākajiem uzdevumiem nākotnē, 
lai justos saskaņā ar sevi, ir saistošas 
un atbilstošas profesijas izvēle. 
Viņa ir pārliecināta, ka mēs katrs 
dzīvē esam sūtīti ar kādu noteiktu 
mērķi. Viņa nešaubīgi var teikt, ka 
jau vairākus gadus vēlas kļūt par 
ārsti, vēl svārstoties starp dažādiem 
virzieniem. Tāpēc, kādu specialitāti 
viņa izvēlēsies, pagaidām paturēs 
pie sevis. Cilvēki, kas viņai ir apkārt, 
vienmēr ir teikuši, ka būs daudz 
jāmācās un būs grūti, bet, viņasprāt, 
ilgā studiju laika vislabākais 
atalgojums ir spēja dot un palīdzēt 
cilvēkiem. Viņā ir griba un degsme 
turpināt savu mērķtiecīgo ceļu 
iecerētā sasniegšanā!

Viņa vienmēr ar vieslielāko prieku 
piedalās katrā projektā, ko dzīve  
sniedz. Ance uzskata, ka mēs neviens 
nevaram zināt, kurā brīdī šī iespēja 
varētu mainīt mūsu dzīvi par 360 
grādiem. Tāpēc viņa uz savu mērķi 
dodas ar visu savu sirdi un dvēseli.

Ance nenoliedz, ka skolas gadu 
garumā ir nācies ik pa laikam lauzt 
ceļu un pārvarēt grūtības, bet viņa 
uzskata, ka tādos brīžos ir jāiemācas 
ticēt sev, piecelties un iet tālāk. Patiesi 
ir Raiņa vārdi: “Zināšanas ir manta, 
darbs – šīs mantas atslēga.”

Ar skatu nākotnē Ancei šķiet, 
ka viss ieguldītais darbs un 
mērķtiecība būs realizējusies 
tajā brīdī, kad viņa jau būs Rīgas 
Stradiņa universitātes 4. kursa 
studente medicīnas fakultātē, 
bet tā vēl nebūs pat puse no 
viņas izvēlētā ceļa. Viņa zina, ka 
tad jau viņai būs ārstu tipiskais, 
nesaprotamais rokraksts, 
iegūti jauni draugi un iespējas, 
kuras bez savas spītības un 
neatlaidības nekad nebūtu 
saniegusi...

Slīgstot bērnības atmiņās, viņa 
atceras to, ka bērnība viņai ir 
bijusi tik jauka un koša, ka nemaz 
neesot sevi pieķērusi pie domas, 
ka kaut ko būtu vēlējusies. Ancei 
paticis, kā viņas tētis spēlējis 
volejbolu, un viņa centusies, lai 
līdzinātos tētim. Ance pat tēti 
pierunājusi ierīkot īstu volejbola 
laukumu. Viņai šķiet, ka varbūt 
pat tad neapzināti sapnis ir 
piepildījies un te nu viņa ir – stāv 
volejbola laukumā “gremdētāja 
čībās”. Ancei šķiet, ka mums 
katram no bērnības ir jāpatur 
neatlaidība, lai sasniegtu cerēto, 
spēja sapņot un priecāties 
kā bērnam par katru mazāko 
nieku, ko Dievs mums ir devis, 
jo tikai un vienīgi laimīgs 
cilvēks ir tas, kurš sastop katrā 
notikumā – labā vai ne tik labā –  
brīnumu.

INTERVĒJA KEITA UKRIJA

Foto no personīgā arhīva
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Fotografēja RŪTA TRUŠELE

Tumšām ēnām uz trotuāra krītot,
 ceļš šķietami garāks kļūst. 
Tās neļauj tālumu novērtēt,
 Bet siltajām cerībām plūst. 

Tomēr mirkli tas ļauj man noticēt,
 ka galvenā loma man dzīvē, 

Bet stāstā, kas mani nesaudzē, 
Viena palieku baiļu dzīlē. 

Tumšām ēnām uz trotuāra krītot, 
Ceļš šķietami garāks kļūst. 

Tāpēc veros augstajās zvaigznēs, 
pirms tās atkal visumā kūst. 

/Daniela Keita Lielupe/

Tagad ir Diena. Ir NaktsIr Gaisma. Dienā ir 
Gaisma. Naktī tās nav. Tad, kad nav Gaismas, 
paliek tukšums – tumšums. Tumsā no-ejam. 

Ar ceļa galu no-laižam. Nakts noslēpums 
sedz to, ko Gaisma negrib izlikt apskatei. 

Tumsā mierā esošais pie-aug. Tumsā rosīgais 
no-rosās. Posts ir būt atdalītam tumsā. Ar 

atdalītību un tumsu nāk postošās ietekmes, un 
tā paver postošu ceļu radību klātbūtnei. Tumsa 
aiziet zudībā Gaismas trūkuma daļā. Ir tumsā 

izzūdošas, aizejošas tautas dvēseles.
/Veronika Pleskača/

Vai atceries kā toreiz, tur upes 
krastmalā?   

Es gāju tevi satikt pirms rieta, 
pustumsā.  

Bij karsta vasras svelme, un pļava 
ziedēja.  

Bij mīla man kā sapnis, kas nekad 
nenorietēja.  

Mirdz zilā zvaigžņu jūra, mūs abus 
vērojot.  

Un mēness, lielais viltnieks, spīd viegli 
uzsmaidot.  

Tu manās rokās dusi, mēs abi 
prātojam: 

Cik mēness tālu vedīs mūs, cik jāiet 
būs ar kājām?

/Alvils Pudulis/

Mīklains mehānisms. Ornamentā izkārtotas 
drumslas. Tumsa. Tā iemiesojās manī, tā 

aptvēra visu, kas man dārgs, iespējams pat 
saplosīja. Es nesteidzos tai pa pēdām, tā 

pati mani panāca. Man šķita, ka nespēšu to 
pārciest – vēl vienu tik drausmīgu reizi... Bet 

es zināju, ka nevaru atgriezties laikā, ka nevaru 
izmainīt neko no notikušā. Es slīku, iznīcināju 

visu, tāpat kā tumsa to izdarīja ar mani. 
Bet tad es sapratu, ka galvenais nav tas, ko 

paņemu līdzi, bet gan tas, ko atstāju.
/Sintija Studente/

***
Sedz zemi tumši mākoņi, 
Un dvēseles lēnām izzūd. 
Tikai tu vien cerība pilnā, 

Ka dvēsele būs mierā. 
Man acīs iespīdas zvaigzne, 
Tai apkārt vijas kas dīvains; 
Uz mani tas lēnām liecas, 
Un dvēselei pakaļ tiecas. 

Es cerībā pilnā pēc mīlestības, 
Gaidās pēc mīļās tuvības.
Vai varbūt tas tikai sapnis?

Galvā saskrējušas dumjības. Tas tuvāk un tuvāk nāk,
Un siltums kļūst stiprāks...
Sirdmīļā, pēc tevis saucu, 

Es tevi tik ļoti gaidu!
/Laura Voicehova/

Tāpēc jau arī zaudējam laiku,
jo tāda nemaz nav,

tāpēc mūs ir jāglābj kā glītus trusīšus,
vienkārši, jo tā vēlas sirds,

kā saules atmodā,
kad ir rīts un putni čivina 
ar tik dievīgām bastiņām,

kuras vēlos dzirdēt vēl un vēl.
Izglāb mani kā skaistāko dārgakmeni,

kuru ļauts aplūkot tikai ar acīm.
/Madara Horelika/

LITERĀRĀ JAUNRADE
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Šomēnes Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu dome aptaujās skolēnus un pedagogus par visdažādākajiem 
jautājumiem un pasākumiem. Šī mēneša tēma – Valentīndiena. 

SKOLĒNU DOMES FEBRUĀRA APTAUJA

Par ko tu sapņoji agrā bērnībā?

Parasti bērnības sapņi mums izraisa 
pozitīvas atmiņas. Bieži vien mēs ne 
tikai sapņojām, bet savus sapņus 
drosmīgi realizējām. Jā, reizēm 
neapzinoties sekas un sabojājot 
kādu vērtīgu lietu vai gūstot reālu 
traumu, bet no sirds izdzīvojot un 
piedzīvojot savu sapni realitātē. Tā 
daudzi no mums izmēģināja savu 
pirmo profesiju, piemēram, ārstējot 
lellēm bīstamas kaites, cīnoties 
ar likuma pārkāpumiem pagalmā, 
gatavojot smilšu kūkas viesībām un 
ārstējot sētas mājdzīvniekus. Šajos 
sapņos nebija baiļu, nedrošības, nebija 

varianta: “Es to droši vien nevarēšu!” 
Bērnībā viss bija iespējams…

Mazajam cilvēkam pieaugot, sapņi 
sāka izbalēt.

Kas, cilvēkam pieaugot, traucē 
sapņot?

Iespējams, blakus ir kāds, kurš 
saka, ka šis sapnis ir nereāls, ka ar 
šo profesiju tu naudu nenopelnīsi. 
Tev jāapgūst profesija, kas ir prestiža, 
jo tā tu nopelnīsi daudz naudas un 
būsi laimīgs. Iespējams, blakus nav 
neviena, kas tevi uzklausītu un sapņotu 
ar tevi kopā. Iespējams, tu neproti vai 

esi aizmirsis, kā ir sapņot.

Vai var iemācīties sapņot un savus 
sapņus pārvērst reālos mērķos? 

Izaugsmes treneri saka, ka sapņot 
ir katra cilvēka nepieciešamība, tikai 
tam ir jāatvēl laiks un jāgrib savu sapni 
izsapņot. Sapņus varam sasniegt, 
ja apzināmies savu mērķi, pozitīvi to 
formulējam un reāli iztēlojamies. Jo 
precīzāk zinām, ko vēlamies, jo mērķi 
var sasniegt ātrāk, laiku izmantot 
efektīvāk. 

 
(Turpinājums 9.lappusē) 

NOMODA SAPŅI
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ZIŅAS LATVIJĀ                              ZIŅAS PASAULĒ
Bērni un pusaudži var parunāt ar speciālistiem par 

problēmām arī čatā

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis pēdējā gadā 
dažādojis iespējas, kā vajadzības gadījumā bērni un 
pusaudži var sazināties ar speciālistiem, kuriem uzticēt 
savas raizes.

“Ir grūti saprast, kur var atrast visas šīs te opcijas - čatu, 
e-konsultācijas, gan arī telefona numurs kādreiz ir aizmirsies. 
Tad esam izveidojuši arī aplikāciju “Uzticības tālrunis”, kas 
bez maksas ir pieejama gan “AppleStore”, gan “GooglePlay”. 
Un šajā aplikācijā ir iekļautas visas šīs saziņas iespējas, un 
bērnam jāizvēlas sev visērtākā. Turpat aplikācijā iestrādāta 
dažāda informācija, kas bērniem var būt ļoti saistoša – gan 
par interneta drošību, arī par vardarbību un citiem tematiem,” 
pastāstīja inspekcijas pārstāve Anda Sauļūna.

Latvijā pērn identificēti 48 cilvēku tirdzniecības upuri

2020. gadā Latvijā par cilvēku tirdzniecības upuriem 
tika atzītas 48 personas: 34 vīrieši, 12 sievietes un divas 
nepilngadīgas personas. No viņiem 18 ir Tadžikistānas 
valstspiederīgie, 17 – Latvijas, 7 – Indijas un 6 – Uzbekistānas 
valstspiederīgie, informēja Iekšlietu ministrija (IeM), kas 
sagatavojusi pārskatu par cilvēku tirdzniecības novēršanu 
un apkarošanu Latvijā 2020. gadā.

Par labdarības maratonā «Dod pieci!» saziedoto 
palīdzību sniedz jau 120 cilvēkiem

Labdarības maratons “Dod pieci!” plaši aktualizējis 
vardarbības problēmu ģimenē – ļaudis ar saviem pieredzes 
stāstiem dalījās ne tikai akcijas laikā pērnā gada nogalē, 
bet arī turpina to darīt šodien. Īpaši to izjūt nevalstiskās 
organizācijas, kurām darba akcijas laikā un pēc tās kļuvis 
daudz vairāk. Līdz šim palīdzība jau sniegta vai uzsākta 120 
cilvēkiem. Taču par saziedotajiem 400 000 eiro to varēs 
saņemt vēl daudzi.

Pāvests ieceļ pirmo sievieti darbam bīskapu 
sinodē

Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks ir nominējis 
pirmo sievieti bīskapu sinodē. Francūziete Natalī Bekāra 
būs sekretāra vietnieces amatā. Viņa turpmāk varēs ne 
tikai piedalīties bīskapu diskusijās par nozīmīgākajiem 
ticības jautājumiem, bet arī izteikt savu viedokli balsojot.

Izmēģinājumā eksplodē «SpaceX» raķetes 
prototips

Otrdien, 2. februārī, izmēģinājuma lidojuma laikā 
eksplodējis ASV privātā uzņēmuma “SpaceX” raķetes 
“Starship” prototips SN9. Pēc šķietami perfekta starta 
Teksasas štatā raķete sasniedza maksimālo ieplānoto 
augstumu un kādu laiku lidoja vertikālā stāvoklī. Pēc 
tam raķete pagriezās un ar izslēgtiem dzinējiem 
planēja horizontāli, lai pēc tam atkal ieslēgtu dzinējus, 
veiktu pagriešanās manevru uz vertikālu stāvokli un 
piezemētos.

ASV demokrāti atklāj apsūdzības Trampa otrā 
impīčmenta prāvā

Deviņi demokrāti no ASV Pārstāvju palātas jeb tā 
dēvētie “impīčmenta menedžeri”, kuri apsūdzēs bijušo 
prezidentu Donaldu Trampu viņa otrajā impīčmenta 
tiesas procesā, otrdien, 2. februārī, atklājuši apsūdzības, 
kas būs vērstas pret bijušo prezidentu.

ZIŅAS APKOPOJA VIKTORIJA SILVESTROVA

1. Atrodi un uzstādi sev mērķi, uz 
kuru iet ar sakostiem zobiem, 
nesalaužamu mugurkaulu un 
nesatricināmu pacietību!

2. Sper vaļā katras durvis, kuras tev 
varētu palīdzēt sasniegt šo mērķi, 
jo tu nezini, kurā brīdī liktenis varētu 
piespēlēt izdevību, kura mainīs 
tavu dzīvi!

3. Neļauj nevienam ierobežot tavus 
sapņus, tikai tu esi noteicējs par 
savu nākotni!

4. Vienmēr raugies uz priekšu, lai arī ir 
grūtības un reizēm nākas krist, tici 
sev, piecelies un ej tālāk, jo tikai tu 
pats vari veidot savu ceļu!

5. Mums katram sirdī ir bailes no 
neizdošanās, nepagūšanas laikā 
un sapņu nepiepildīšanās,  no 
kurām nevaram aizbēgt, taču 
mēs varam stāties tām pretī ar 
neizmērojami lielu gribasspēku un 
nemirstošu cerību!

6. Vienmēr esi godīgs un patiess pret 
sevi!

7. Atceries, ka vēl nē nenozīmē 
pavisam nē! Ja šobrīd nevari ko 
iegūt vai sasniegt, turpini ticēt, ka 
tas notiks.

8. Novērtē sevi un to, cik tālu jau esi 
ticis!

9. Nebaidies no grūta darba, ko 
vajadzēs ieguldīt, lai piepildītu 
savus sapņus!

IETEIKUMUS IZSTRĀDĀJA  
ANCE GREIDIŅA

9 IETEIKUMI, KĀ NEPADOTIES UN PIEPILDĪT 
SAVUS SAPŅUS
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Pastāsti, lūdzu, par sevi – kur mācies, ar ko nodarbojies?

Mani sauc Nadīna, man ir 22 gadi, un šobrīd vairs nestudēju. 
2020.gada vasarā ieguvu sociālo zinātņu bakalaura grādu 
tiesību zinātnē un šobrīd strādāju kā jurista palīgs vienā no 
vadošajiem būvniecības un projektēšanas uzņēmumiem 
Latvijā. Man ļoti patīk savs darbs, tas ir izaicinājumu un jaunu 
zināšanu pārpildīts, bet noteikti plānoju tuvāko divu gadu 
laikā turpināt arī maģistra studijas. Brīvajā laikā nodarbojos 
ar mūziku – saceru to un uzstājos dažādos pasākumos: 
koncertos, kāzās. Pēdējie plāni saistībā ar mūziku ir censties 
izdot mazu EP albumu.

Kā Tu domā, kas ir sapnis?

No vienas puse sapnis ir tas, ko vēlas sirds. Manā uztverē 
tas ir kas ļoti intīms, parasti ar kvēlākajiem sapņiem 
nedalos, tikai ar mazajiem ikdienas sapnīšiem (piemēram, 
pēc smagas darba dienas, sapņojot par mirkli, kad iegulšos 
dīvānā). Bet no otras puses sapnis ir tikai ilūzija – varam 
domāt, ka mūsu sapnis ir kļūt par/darīt to un to, bet, TO 
sasniedzot, sapnis izgaist kā nekad nebijis.

Kā cilvēks var atrast savu sapni?

Sapņu atrašanu, manuprāt, ļoti ietekmē vide, kurā cilvēks 
ir audzis, tāpēc sapņi ir atrodami pēc iegūtās pieredzes, kas 
var būt gan sāpīga, gan ļoti patīkama. Vai arī pēc nostāstiem, 
ko vectēvs ir stāstījis pie pusdienu galda. Vai arī sapnis ielikts 
jau šūpulī. Piemēram, manā ģimenē ar mūziku un skatuves 
mākslu nodarbojos tikai es, bet jau maziņa sapņoju būt uz 
skatuves, varbūt tas tiešām tika ielikts man šūpulī...

Ar kādu sapni sākas Tavs ceļojums līdz tādai Nadīnai, 
kas tagad esi?

Laikam mans pirmais sapnis bija iederēties. Augot man 
nebija daudz draugu un tiku apcelta, tāpēc sapņoju kļūt par 
daļu no lielas draugu grupas vai kļūt par to populāro meiteni, 
ar kuru visi grib draudzēties. Šis noteikti bija ceļojuma 
sākums, jo procesā ieguvu milzīgu pārliecību par sevi, savām 
komunikācijas spējām un tagad viegli māku pielāgoties un 
iederēties dažādās vidēs, kas ir neizsverama un vajadzīga 
prasme gan uz skatuves, gan nozarē, kurā strādāju.

Kādas aktivitātes piepilda Tevi ar prieku?

Man sagādā prieku dejošana, mūzika, mīļo cilvēku 
satikšana, aktivitātes, kas rosina manu izaugsmi, kā arī 
miers – tajā arī ir sava veida prieka sajūta.

Kā Tu padari pasauli labāku?

Pozitīvi domājot, uzsmaidot, pasakot paldies un novēlot 
jauku dienu. Ar mazākajām lietām. Vienkārši mīlot un cienot 
to, kas notiek sev apkārt.

PIEREDZES STĀSTS

Kā Tu vēlies, lai cilvēki Tevi uztvertu?

Kā labu un spējīgu cilvēku, pie kura doties pēc padoma, vai 
tad, kad vienkārši skumji.

Kā citi uztver Tevi?

Es uzskatu, ka no malas mani uztver kā radošu, atvērtu, 
komunikablu un ekstravertu personību.

Vai tici tam, ka sapņi ir iepriekš noteikti? 

Kā jau iepriekš minēju, sapnis noteikti varētu būt ielikts 
jau šūpulī, taču mūsu rokām ir piešķirts viss, lai tās spētu 
ko mainīt. Dienas beigās tas ir mūsu sapnis, neviens cits 
viņu neizdzīvos un nepiepildīs. Tāpēc ticu, ka sapnis var būt 
iepriekš noteikts, taču viss tāpat ir mūsu rokās – pakļauties 
tam vai nē.

Kādas ir Jūsu visspilgtākās atmiņas no vidusskolas?

Uh, visa vidusskola ir viena spilgta atmiņa. Man bija ļoti 
paveicies ar klasesbiedriem, kuri vēl joprojām visi mīļi un 
tuvi. Žetonvakara ietvaros taisījām kalendāru, un bildes 
bija diezgan “karstas”. Kalendāru uzdāvinājām arī skolai, 
lai novieto skolotāju istabā goda vietā. Bildes uzņēmām 
visādos Madonas nostūros, kā arī pie mūsu mīļajām 
pavārītēm virtuvē. Viss Žetonvakara tapšanas laiks bija 
visspilgtākais un satuvinošākais posms vidusskolā. 
(Turpinājums 10.lappusē) 

Foto no personīgā arhīva
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(Turpinājums no 6.lappuses)

Piedāvāju Mārtiņa Kranča #NavLimiti 
kustības aizsācēja un uzņēmēja 5 idejas, 
kas palīdzēs sapņot un sapni pārvērst 
mērķī:

1. Tu dzīvo 1x –  ir tāda sajūta, ka mēs 
dažkārt domājam, ka mums tiks dota 
otra iespēja, ka mums vēl būs laiks, lai 
mēs darītu to, kas mums patīk, ko patiesi 
vēlamies vai gribam pamēģināt. Tā nebūs, 
atceries, mēs dzīvojam tikai vienu reizi.

2. Tu nekad nezināsi, kā būs – tu vari 
filozofēt un ļaut savai pesimistiskajai 
domāšanai vai cilvēkiem tevi ietekmēt, 
ka tu to nevari, nemāki, tev neizdosies  un 
ekonomiskā situācija nav piemērota. Tev 
jāpasaka sev un apkārtējiem cilvēkiem –  
PIETIEK. Tu nekad nezināsi, kā būs, ja 
nemēģināsi. 

3. Izdosies vai nē, tas nav svarīgākais –  
dažkārt tik ļoti uztraucamies, vai viss 
izdosies un kas būs, ja nu piedzīvosim 
neveiksmi. Skaties uz lietām citādi – 
izdosies tev vai neizdosies, tu tāpat 
kļūsi gudrāks, iegūsi vērtīgas zināšanas, 
tava pārliecība augs, jo tu uzdrīkstējies 
pamēģināt un riskēt.

4. Uzliec savu sapni uz papīra – turēt 
sapni zemapziņā ir kļūda. Sapnis ir 
jāuzliek uz papīra – jāuzraksta, jāuzzīmē, 
jāvizualizē. Līdzko sapnis ir uzlikts uz 
papīra, tas kļūst par mērķi. Novieto to 
redzamā vietā, un tava zemapziņa sāks 
domāt, kā mērķi sasniegt. Tev atliks 
neatlaidīgi virzīties pretī savam sapnim.

5. Izbaudi ceļojumu uz sapni – 
bieži vien ceļojums ir svarīgāks nekā 
galamērķis. Mēs tik ļoti uztraucamies, 
vai sasniegsim galamērķi – piepildīsim 
sapni, ka pat nesākam ceļojumu. Netiek 
izbaudīti ceļojuma dotie labumi – skati, 
emocijas, piedzīvojumi, pieredze, cilvēki, 
kāpumi, kritumi. Tie ceļā pēc sava sapņa 
ir vissvarīgākie.

Vai cilvēki Latvijā sapņo un gūst 
panākumus, savus sapņus realizējot?

Jā, šādi cilvēki ir, un viņu sapņi ir 
apbrīnojami. Iedvesmai trīs īsi stāsti par 
līdzcilvēkiem, kuri dzīvē sekoja savam 
sapnim un to realizēja.

Zane Eniņa - pēc izglītības komunikācijas 
speciāliste, aptuveni 20 gadus  strādājusi 
komunikācijas un mārketinga jomā. 
2012. gada vidū pārtrauca darbu lieliskā 
uzņēmumā un ar mugursomu plecos 
sāka apceļot pasauli – lielākoties vienatnē 
un taupot līdzekļus, jo Zanes sapnis ir 
ceļot un rakstīt. Ceļojot daudz pārvietojas 
ar stopiem, nakšņo pie vietējiem, strādā 
brīvprātīgo darbu – dara visu, lai pēc 
iespējas pilnasinīgāk iepazītu cilvēkus un 
viņu zemi. Līdz šim Zane pabijusi vairāk 
nekā 75 valstīs, ar ceļojumos pieredzēto 
dalās blogā mugursoma.lv un 2020.gada 
nogalē iznākusi viņas pirmā grāmata 
“Nekaunīgais pingvīns”, kurā apkopoti 
piedzīvojumi, septiņus ar pusi mēnešus 
ceļojot pa Dienvidameriku, Lieldienu salu 
un Antarktīdu. Zane visus līdzcilvēkus 
aicina vairāk ļauties “jaušībām” 
(nejaušībām), tā piedzīvojot pašas dzīves 
sagādātās likumsakarības. 

Artis Daugins – pabeidzis Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu, 
uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs 
un vadītājs. Pašmācības ceļā apguvis 
zināšanas par elektrības spēka 
izmantošanu pārvadājumos. Viņš kopā 
ar komandu dienu no dienas strādā pie 
inovatīvu, drosmīgu un radošu ideju 
īstenošanas elektrokartingu un ar to 
saistīto tehnoloģiju ražošanas nozarē. 
Pateicoties mērķtiecīgam un neatlaidīgam 
darbam, komanda īstenojusi liela mēroga 
vietējus un starptautiskus projektus 
nozarē. Astoņu gadu laikā “Blue Shock 
Race” elektrokartings no eksperimenta 
darbnīcā, kļuvis par ātrāko šāda veida 
transportlīdzeklī pasaulē. Viena no viņa 
atziņām ir: ”Lai dzīvē jebkas mainītos, ir 
jākustas. Ir jādara.”

Uldis Leiterts – viņam ir LU 
profesionālā bakalaura grāds mākslā 
ar specializāciju grafikas dizainā. Viņš ir 
viens no latviešiem, kurš radīja pasaulē 
pazīstamo vizualizācijas rīku Infogram. 
Tagad Uldis dzīvo ASV, kur attīsta 
uzņēmumu Fragmentic, investē citu 
radītos start-up, kā arī ir viens no Latvijā 
ietekmīgākā tehnoloģiju festivāla Digital 
Freedom Festival organizatoriem. Viņš 
apgalvo: “Karjeras vārdā ne no kā neesmu 
atteicies. Man šķiet, ka, darot to, kas 
patiesi aizrauj, nevar nogurt, un es daru to, 
kas mani aizrauj.” 

Kā būtu, ja sapņus par nākotnes 
profesiju varētu pasūtīt?

Tādā gadījumā ieteiktu aizņemties 
idejas no fantastikas žanra filmām. Tas, 
kas pirms kāda laika bija cilvēka iztēle, 
tagad ir realitāte. Daudzas profesijas, 
kuras agrāk bija nozīmīgas un garantēja 
stabilu darbu un ienākumus, no mūsu 
ikdienas lēnām sāk pazust. To vietā 
nāk jaunas – nezināmas un savādas. 
Profesijas, kuru apguvei vēl nav skolu un 
mācībspēku. Pasaule mainās tik strauji, ka 
ir grūti prognozēt nākotni, tās vajadzības 
un darba tirgus pieprasījumu. Viens ir 
skaidrs – profesijas būtiski mainīsies. 
Ja mēs varētu ieskatīties tuvākajā 
nākotnē, tad tur sastaptu izzūdošo sugu 
atjaunošanas speciālistus, mākslīgo 
ķermeņa daļu ražotājus, atmiņas 
ķirurgus, datu zinātniekus, dronu pilotus, 
kosmosa gidus, vecumdienu labklājības 
menedžerus, pilsētas fermerus, 
molekulārās pārtikas tehnologus, 
kosmoģeologus, robotu konsultantus. 
Vai tu vari sevi iedomāties kādā no šīm 
profesijām? Pasapņo!

Pasapņot aicināju arī mūsu 
pamatskolas skolēnus. Viņu nākotnes 
sapņi par profesijām 2030.gadā bija 
iespaidīgi – robotu zinātnieki, robotu 
pārziņi un robotu apkopēji, atmiņologi, 
“zaļā policija”, virtuālās pasaules dizaineri, 
labklājības menedžeri, koraļļu stādītāji, 
teleportētāji, lidojošu mašīnu izgudrotāji.

Pēc cik ilga laika mūsu dzīvē ienāks šīs 
profesijas, grūti teikt, bet speciālisti lēš, ka 
tā, kā agrāk, vairs nebūs nekad. Pasaule 
mainās un mums jāmainās tai līdzi. 
Tāpēc aicinu vēlreiz pakavēties bērnībā, 
atcerēties savus burvīgākos sapņus, pēc 
tam atgriezties tagadnē, noformulēt savu 
nākotnes sapni un neatlaidīgi uz to doties. 

Sapņiem ir jābūt, lai ir kam piepildīties

Sapņi dara mūsu dzīvi dzīvu. 

Sapņo!

MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS 
PEDAGOGS KARJERAS  

KONSULTANTS  
KRISTĪNE AIZPURVE

NOMODA SAPŅI
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PIEREDZES STĀSTS
(Turpinājums no 8.lappuses) 

Ar kādām atmiņām Tev asociējas Žetonvakars?

Tikai ar labākajām atmiņām! Sajutāmies kā lieli māksinieki, 
kas gatavo svarīgāko gada izrādi, un tā arī bija. Labprāt kopā 
ar savu 12.b ietu cauri vēl vienai Žetonvakara pieredzei!

Kas ir pats svarīgākais, lai Žetonvakara priekšnesums 
izdotos un katrai klasei būtu gandarījums un prieks par 
paveikto darbu? 

Šī pieredze ļoti satuvina, un iespējams – pat sanāk 
satuvināties ar kādu no noslēgtākajiem klasesbiedriem. 
Protams, periods ir ļoti saspringts, termiņi spiež, vienam 
otram kas nepatīk, domstarpības – tas viss tajā momentā 
var likties briesmīgi, bet beigās atskatoties būs tas, ko 
atcerēsieties ar prieku. Svarīgākais ir atrast kopīgu tēmu 
un sadalīt pienākumus. Protams, katrā klasē ir kāds 
lielais organizators – ļaujiet viņam tādam būt, ļaujiet 

ievākt idejas, apkopot un saprast, kas patiktu visiem.  
Taisiet kopējas sapulcītes, un dienas beigās esiet 
komanda, kas, manuprāt, ir galvenā Žetonvakara 
priekšnesuma tapšanas doma. Un bonusiņš 
vienmēr ir klases zēnu atsevišķs priekšnesums –  
tas vienmēr ir kas īpašs!              

INTERVĒJA JANA PATAŠŅIKA

Fotografēja RŪTA TRUŠELE

Skola no sirds lepojas ar mūsu Madonas pilsētas vidusskolas jauniešiem, kuri, neskatoties uz situāciju valstī, atrada 
iespēju, kā veikt brīvprātīgo darbu un būt sabiedriski aktīviem. Visi 2020. gada izvirzītie nominanti, kas kandidēja uz 
godalgu, ir mūsu skolas jaunieši.

“SUDRABA GAILIS – 2020” NOMINANTI!

Kārlis Gailums

Mīļākais 
pasākums: “Gada 

skolēns”.

Krista Kušnere

Mīļākais pasākums: 
“Gada skolēns”.

Dagnija Dreika

Mīļākais pasākums: 
“Salas novada svētki 

2019”.

Jana Patašņika

Mīļākais pasākums: 
sadraudzības pasākums 

“Solis augšup”.

Kristijans Sipāns

Mīļākais pasākums: 
sadraudzības pasākums 

“Solis augšup”.

Linda Kaščuka

Mīļākais pasākums: 
“Ziemassvētku pasākums 

2019”.

Mūsu čaklie skolēni ir:
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DEJA , BALETS UN MŪZIKA CAURI GADSIMTIEM  ir projekta ,,Latvijas skolas soma” koncertlekcija, kurā 4. un 5. klases 
skolēni tika iepazīstināti ar deju un mūzikas vēsturi cauri mūsdienīgām skaņdarbu  aranžijām, spilgtu vizuālo prezentāciju 
un dažādiem mūzikas instrumentiem, aizraujošām baleta dejām, tenora ārijām un muzikālām atrakcijām. Koncerta laikā 
tika izmantota prezentācija ar uzskates materiāliem. Koncerta tematika pārrunājama mūzikas, kultūras vēstures, latviešu, 
krievu, vācu un angļu valodas stundās. Pasākumu nodrošina SIA Framest Music, projekta vadītājs Mikus Abaroniņš.  

NODARBĪBA: KRĀSAS DABĀ 

Latvijas valsts mežu arborētums Kalsnavā ir unikāla meža noslēpumu izzināšanas vieta Latvijā, kur harmonijā ar dabu 
pavadīt aizraujošu dienu kopā ar klasesbiedriem. Tas nav nedz parks, nedz arī dārzs – drīzāk krāšņi ziedošs Latvijas valsts 
mežu zaļais pagalms, kurā sapulcēti dabas retumi no visas Latvijas un pasaules. 3. klases skolēnus gaidīja augi, kurus 
vērojot, skolēni izzināja dabas daudzveidību un krāšņumu.

Kad zinības uzkrātas, ciemošanos arborētumā vēl aizraujošāku padarīja kāpiens 25 metrus augstajā koka skatu tornī, no 
kura paveras neatkārtojama panorāma ikvienā gadalaikā. 

Pastaigas laikā skolēni veica uzdevumus. Skolēni ierādītajā teritorijā atrada augus, kuri atbilst krāsu apļa toņiem. Augi bija 
jāpiemeklē un blakus krāsai jāieraksta auga nosaukums.

NODARBĪBA: KOKI MĀCA

3. c klases skolēni, 
pildot dažādus 
u z d e v u m u s , 
ko sarūpējuši 
arborētuma vides 
gidi, devās noskaidrot, 
ko koki māca par 
Latvijas dabu un 
ainavām, par tās 
daudzveidību. Starp 
lielajām un mazajām 
egļu dažādībām tika 
meklēts nejaukais 
“juceklis”. Skolēni taustīja, smaržoja un apbrīnoja egles un čiekurus.

 DZEJA KĀ KULTŪRAS MANTOJUMS

9. klašu skolēnu tikšanās ar Ingu Zīli – grāmatas ‘’Domu skaņdarbs’’ līdzautori dzejā. Nodarbības laikā skolēni darbojas, 
lai izprastu, kā dzeja ietekmē paaudžu informatīvo lauku, kā caur dzeju, zīmējumiem, ģeometriju, matemātiku un valodu 
saplūdumu ar zilbju, skaņu un zīmju palīdzību veidojam pasaules redzējumu.

Ingas Zīles sarunā ar skolēniem  atklājas  izjūtu virknējumi dzejā, gleznā, atziņās, gleznu piemērotība dzejoļiem, sarakste ar 
atbildēm, kuras tapa caur interneta vietni un telefona sarunām. Zīmējumos un gleznās katrs var atrast savu izpratnes formu, 
nepieciešamajam momentam un izpausmei, sarunai ar sevi.

INICIATĪVAS ,, LATVIJAS SKOLAS SOMA”  
AKTIVITĀTES MADONAS PILSĒTAS  
VIDUSSKOLĀ 2020./21. MĀCĪBU GADA 1. SEMESTRĪ
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DZEJA KĀ KULTŪRAS MANTOJUMS

9. klašu skolēnu tikšanās ar Ingu Zīli – grāmatas ‘’Domu 
skaņdarbs’’ līdzautori dzejā. Nodarbības laikā skolēni 
darbojas, lai izprastu, kā dzeja ietekmē paaudžu informatīvo 
lauku, kā caur dzeju, zīmējumiem, ģeometriju, matemātiku 
un valodu saplūdumu ar zilbju, skaņu un zīmju palīdzību 
veidojam pasaules redzējumu.

Ingas Zīles sarunā ar skolēniem  atklājas  izjūtu virknējumi 
dzejā, gleznā, atziņās, gleznu piemērotība dzejoļiem, 
sarakste ar atbildēm, kuras tapa caur interneta vietni un 
telefona sarunām. Zīmējumos un gleznās katrs var atrast 
savu izpratnes formu, nepieciešamajam momentam un 
izpausmei, sarunai ar sevi.

 NEMATERIĀLAIS KULTŪRAS MANTOJUMS. DZĪVĀ 
MUZICĒŠANA

“Nemateriālais kultūras mantojums ir prasmes un 
zināšanas, kā arī tradīcijas un ieražas, ko noteikta kopiena 
vai grupa uzskata par svarīgu savas identitātes elementu. 
“Izpratne par to, kas ir kultūras mantojums dažādos laikos, 
ir bijusi atkarīga no sabiedrības vērtībām konkrētā laika 
periodā. Lai saglabātu Vidzemes sēļu izloksni, muzicēšanu 
nākamajām paaudzēm, tai ir jābūt dzīvai un nepieciešamai 
cilvēkiem. Senās zināšanas, prasmes un vērtības ietērpjot 
jaunā, mūsdienu sabiedrībai saprotamā veidā, tiek pavērtas 
plašas iespējas radošumam. Nemateriālajā kultūras 
mantojumā balstīti pasākumi ir lielisks veids, kā mantojumu 
popularizēt. Pasākums ar dažādu tautas instrumentu  
muzicēšanas demonstrējumiem un priekšnesumiem 
paredzēts skolēniem – lai aizvien vairāk kultūras pasākumu 
būtu gan draudzīgi mantojuma saglabāšanai un saistoši 
jauniešiem. 

LATVIJAS NACIONĀLAIS TEĀTRA IZRĀDE  “TIKŠANĀS 
VIETA – RĪGAS PILSĒTAS II TEĀTRIS”

Valsts dibināšanas dienas simulācija, iespēja pašiem 

personīgi atgriezties 100 gadus senā pagātnē Rīgā, 
Pilsētas II teātrī, kur kopā sanāca gan drosmīgi un 
stratēģiski valstiski domājoši, gan vienkārši avantūristiski 
noskaņoti un nejauši iesaistīti cilvēki, kas pieņēma 
vēsturisko Latvijas Republikas proklamāciju. Starp 
patriotiski un jūsmīgi noskaņotiem bija arī  skeptiski un 
visu apšauboši cilvēki, starp gudriem un erudītiem – 
apjukuši: visas šīs balsis skan skatītāja ausīs. Skatītājam 
jāizšķiras, pie kuriem piederēt. Izrāde ir digitalizēta un ir 
viena no oriģinālākajām pēdējo gadu izrādēm. Skolēni 
izrādi var piedzīvot attālināti – mājās, vērojot valsts 
proklamēšanas notikumus savā viedierīcē, datorā vai 
pieslēdzot pie televizora. Izrādi noskatījās visi  8. –  
12. klašu skolēni.

HANSA KRISTIANA ANDERSENA PASAKA “ĪKSTĪTE” 

Pateicoties VSIA “Latvijas Koncerti” iniciatīvai, 
aizraujošie Īkstītes piedzīvojumi pārtapuši krāšņā 
muzikālā uzvedumā, jo pati pasaka savijusies ar franču 
komponista Marka Antuāna Šarpantjē mūziku no viņa 
sengrieķu mitoloģijas iedvesmotās operas “Akteons”.

Hansa Kristiana Andersena pasaka “Īkstīte” ir pilna 
aizraujošiem notikumiem un negaidītiem pavērsieniem. Tā 
stāsta par sievu un viņas sen ilgoto bērniņu – Īkstīti, kuru 
viņa atrod tulpes ziedā. Par nejauko Krupi, kas lolojumu 
nolaupa, par Lauku peli un Kurmi, arī Bezdelīgu, kas aizved 
Īkstīti uz brīnumu pilno Ziedu pasauli, kur viņa satiek 
Princi. Visi šie notikumi lieliski atklājas arī M.A.Šarpantjē 
krāsainajā mūzikā – gan skumjā un priecīgā, gan aizrautīgā 
un humora pilnā. Operas skaistie dziedājumi mijas ar deju 
soļiem topošo baletdejotāju sniegumā.

Īpaša loma uzvedumā ir instrumentālajai mūzikai, kuru 
atskaņo senās mūzikas ansamblis. Baroka vijole un baroka 
čells pārstāvēs stīgu instrumentu grupu, ansamblī skan 
neviens vien senais pūšamais instruments, bet mūsdienu 
pierasto klavieru vietā – klavesīns. Stāstnieces lomā 
iejutās muzikoloģe Karina Bērziņa. Koncertu noskatījās 
visi 2. – 4.klašu skolēni. 

LKS PROJEKTA “KINO VISIEM UN VISUR LATVIJĀ” 
FILMU PROGRAMMA 

LKS piedāvātās filmas pamatskolēniem un 
vidusskolēniem un animācijas filmas mazākajiem 
skolēniem šogad izmantoja kā mācību līdzekli literatūras, 
vēstures, sociālās mācības, audzināšanas, mūzikas, 
dabas zinību  u.c. stundās.
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“JELGAVA 94” 

Filma ir par jaunu cilvēku, kurš ir sevis un sava ceļa meklējumos ar vēlmi pretoties tik ierastajai kārtībai – nekļūt tādam 
kā visi. Galvenais varonis, pusaudzis Jānis, vēlas iepazīt tuvāk klases jaunpienācēju Kristīni, kuras interešu vadīts, ir gatavs 
pievērsties pagājušā gadsimta 90.gadu alternatīvajai mūzikai un kultūrai. Filma skolēniem no 13 gadiem. Filma piemērota 
pārrunām vēstures, sociālo zinību un audzināšanas stundās. Ieteicamās pārrunu tēmas: pusaudžu vecums, aizraušanās 
ar mūziku, attiecības ar pretējo dzimumu, autoritātes, attiecības ar vecākiem, Jāņa Joņeva grāmatas “Jelgava 94”un filmas 
salīdzinājums, pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu Latvijas vēsture un kultūra.

VĒSTURE AIZ KADRA 

Dokumentālā filma. Filma ir stāsts par to, kā tapa kinomateriāli, kas kļuvuši par neatņemamu Latvijas audiovizuālās 
vēstures daļu – kadri, kuros iemūžinātas janvāra barikādes, Tautas Frontes dibināšanas manifestācija Mežaparkā, Augstākās 
Padomes balsojums 1990. gada 4. maijā, sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšana Rīgas pils Svētā Gara tornī, augusta pučs un 
citi Trešās Atmodas notikumi. Dramatiski un komiski atgadījumi, pacilātības un baiļu brīži, ikdienas dzīve pēdējos padomju 
gados un misijas apziņa – ir jāfilmē! Filma tika  demonstrēta vēstures stundās, īpaši barikāžu laika atceres dienās. Klases 
stundās tika veiktas pārrunas par Latvijas brīvību, tautas saliedēšanos smagos vēstures brīžos, kino operatoru lomu vēstures 
liecību saglabāšanā.

KORIS. DIRIĢENTS. KAMĒR 

Dokumentālā filma. Filmā ir dokumentēta dziedātāja pieredze vienā no izcilākajiem Latvijas koru kustības fenomeniem –  
korī “Kamēr”. Laiks, kad koris gatavojās vienam no lielākajiem izaicinājumiem tā pastāvēšanas vēsturē – dalībai 
starptautiskajā koru konkursā Tolosā, bija dziedātājiem emocionāli grūts, šaubu un pārdzīvojumu pilns. Šajā periodā katram 
kora dalībniekam nākas uzdot jautājumus sev un citiem: vai koris var uzticēties jaunajam diriģentam un vai dziedātāji spēs 
godam pārstāvēt kora un Latvijas vārdu pasaulē. 

ZIGFRĪDS ANNA MEIEROVICS  

Dokumentālā filma, spēlfilma par Latvijas valsts pirmo ārlietu ministru Zigfrīdu Anna Meierovicu reizē ir arī stāsts par 
sarežģīto laiku, kurā tika iecerēts un izveidots Latvijas valstiskums – par indivīda izvēlēm un darbībām, kuras varēja ietekmēt 
visas nācijas likteni. Viņa dzīve bija īsa un spraiga, bet pāragrās nāves apstākļi kļuva par pamatu dažādām sazvērestību 
teorijām. Lai filma par Zigfrīdu Annu Meierovicu būtu interesanta ne tikai vēstures entuziastiem, bet arī plašam skatītāju 
lokam kinozālēs visā Latvijā, tā apvieno inscenētas epizodes ar vēsturisko liecību montāžu. Filmas tika  skatītas vēstures vai 
literatūras stundu ietvaros. 

KAĶĪŠA DZIRNAVAS 

Animācijas filma. Pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem veidota filma. Stāstā tiek uzsvērta garīgā spēka loma pasaules 
pārveidošanā, noliedzot naidu un vardarbību. Filma tika  demonstrēta  literatūras un sociālo zinību stundās. 

LAIMES LĀCIS 

Animācijas filma. Pazīstamā Andreja Upīša stāsta ”Sūnu ciema zēni” un satīrisko fabulu parafrāze animācijā. Muzikāla 
filma. Filma tika demonstrēta literatūras stundās. Klases stundās tika veiktas  pārrunas,  vai visas problēmas atrisinās 
brīnumdaris, kā arī par slinkuma negatīvo ietekmi.

PĀRSKATU SAGATAVOJA RUDĪTE ZAUSKA
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DIVPADSMITĀ KLASE
12.A klase

1. Raksturīgākais vārds, kas visprecīzāk apraksta mūsu 
klases vidusskolas gadus ir „Māte Google”.

2. Neaizmirstamākā ekskursija bija uz robežssardzes 
koledžu, Rēzekni.

3. Mīļākā klases tradīcija – špikot un darīt visu pēdējā 
brīdī.

4. Priekšmets ar visaugstāko klases atzīmi ir vēsturē.

5. Mūsu klases sauklis ir – „Esam draudzīgākā klase, lai 
zem kājām svilst mums trase!”

6. Muļķīgākais attaisnojums, klasei nokavējot stundu, bija –  
otra klase nepateica priekšā ekonomikas kontroldara 
atbildes!

7. Klasei vislabāk no skolas pusdienām garšo – biešu 
zupiņa un tas saldais ar zemenēm un putukrējumu.

8. Tēli, par ko esat pārģērbušies priekšnesumos, ir no 
multfilmas „Frozen” – Olafs, ziemeļbriedis, Elsa un Anna 
un kuģītis no Titānika.

9. Klases sportisti – Renārs Ostrovskis, Salvis Mežāns, 
Niklāvs Romanovskis, Ance Greidiņa, Kima Krūmiņa.

10. Klases runātājs ar skolotājiem – Daniela Juta 
Griezāne.

11. Klases jokdaris ir Salvis Mežāns.

12. Klases «izglāb mūs» persona brīžos, kad neviens 
nezina atbildi – laikam Kārlis Gailums.

13. Klases politiķi, kuri uz stundām nemācās, bet ar savām 
runas prasmēm spēj pārliecināt skolotājus – Dairis Bariņš, 
Aivis Reinis.

14. Klases ziņnesis ir Dagnija Dreika  un Ance Austra 
Vilmane.

15. Klases miedziņš, kuram raksturīgi kavēt stundas 
sākumu – Kima Krūmiņa.

16. Klases iecienītākā bulciņa no beķerejas ir – Piciņa <3.

17. Mūsuprāt, visjautrākais vidusskolas pasākums bija 
mūsu Fukši 2018.

18. Pasākums vai aktivitāte, kas saliedēja klasi, bija – 
ekonomikas kontroldarbs.

19. Sirsnīgākā klases skolotājas apsveikšana bija (kāda?) –   
Sveiciens dzimšanas dienā 10.klasē.

20. Klases apņemšanās pirms vidusskolas beigšanas ir – 
labi nolikt eksāmenus un izdzīvot!

12.B klase

1. Raksturīgākais vārds, kas visprecīzāk apraksta mūsu 
klases vidusskolas gadus, ir haoss.

2. Neaizmirstamākā ekskursija bija uz Valmieru.

3. Mīļākā klases tradīcija ir atprasīties no pēdējās stundas.

4. Priekšmets, kurā visaugstākā klases vidējā atzīme, ir 
sports.

5. Mūsu klases sauklis ir “mūsu sirds ir Latvija’’.

6. Muļķīgākais attaisnojums, klasei nokavējot stundu, bija 
“izgulējāmies’’.

7. Klasei vislabāk no skolas pusdienām garšo plovs.

8. Tēli, par ko esiet pārģērbušies priekšnesumos, ir zaķīši, 
Grinčs, pretējais dzimums.

9. Klases sportistI ir Rihards un Anete.

10. Klases runātājs ar skolotājiem ir Daniels.

11. Klases jokdaris ir Mikuss.

12. Klases “izglāb mūs” persona brīžos, kad neviens nezina 
atbildi, ir Linda.

13. Klases politiķis, kurš uz stundām nemācās, bet 
ar savām runas prasmēm spēj pārliecināt skolotājus, ir 
Ramona.

14. Klases ziņnesis ir Loreta.

15. Klases miedziņš, kuram raksturīgi kavēt stundas 
sākumu, ir Tālis.

16. Klases iecienītākā bulciņa no beķerejas ir pica.

17. Mūsuprāt, visjautrākais vidusskolas pasākums bija 
mūsu fukšu iesvētības.

18. Pasākums vai aktivitāte, kas saliedēja klasi, bija 
prezidenta vēlēšanas.

19. Sirsnīgākā klases skolotājas apsveikšana bija, dziedot 
dziesmu “Tici sev” skolotāju dienā.

20. Klases apņemšanās pirms vidusskolas beigšanas ir 
pabeigt vidusskolu.
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12.b klase!

  ES GRIBU TEIKT JUMS PALDIES!!!

Par to, ka satikāmies 10. klases 
1. septembrī, lai pavadītu kopā trīs 
vidusskolas gadus.

Par Jūsu sirsnību, pieņemšanu un 
sapratni.

Par Jūsu smaidu un prieku ikdienā, 
kā arī par brīžiem, kad kļuvu nikna.

Par uzticēšanos un uzklausīšanu.

Par vēlmi sadarboties.

Par pārsteigumiem un mīļiem 
apsveikumiem svētkos.

Par būšanu tuvu, lai gan bijām 
attālināti.

Par drosmi un cenšanos būt 

godīgiem.

Par kopīgiem svētkiem un 
gatavošanos tiem.

 Par atgādinājumiem, ka dzīvi var 
uztvert arī vieglāk, ļaujot sev pagulēt 
ilgāk vai neizdarot visu šodien.

PALDIES PAR KOPĀBŪŠANU, MANI 
MĪĻIE 12.B!

Vēlējums jums katram:  

Dari to, kas padara Tevi laimīgu!

Esi ar to, kas liek Tev smaidīt!

Smejies no sirds tik daudz, cik elpo!

Mīli tik ilgi, cik vien dzīvo!

Jūsu klases audzinātāja –  
Antra Berķe

VĒLĒJUMI NO KLAŠU AUDZINĀTĀJĀM!
12.a klase!

Ir tāds piemirsts jēdziens — darba 
tikums. Kad tev tas piemīt, tu vakarā jūties 
laimīgi noguris. Par tavu darbu priecājas 
citi, un tu vari būt drošs — tavs darbs 
tevi pārdzīvos. Darba tikums ļauj tavam 
vārdam iet pa priekšu, nevis ar nodurtu 
galvu vilkties nopakaļ. Darba tikumu nav 
iespējams iemācīties par agru. Ikviens ir 
aicināts turpināt radīšanas darbu Latvijā 
un pasaulē, nevis kaut kā, bet tikpat 
atdevīgi, kā to pavasarī dara daba. 

(A. Līce)

Pievienojos mūsu novadnieces 
vārdiem. Esiet atbildīgi, radoši un 
centieties neieslīgt ikdienas rutīnā! Lai 
jums izdodas viss iecerētais

Jūsu klases audzinātāja –  
Līvija Tālzeme

DIVPADSMITĀ KLASE

SKOLĒNU CITĀTI

Pagātne jāglabā sirdī. 
Tagadne – uz plaukstas. 

Nākotne – prātā! 
/Dzidra Dreika/

Viss, kam tu dzīvē velti 
uzmanību, pieņemas 

spēkā.  
Viss, kam tu atņem savu 

uzmanību, izgaist, sagrūst 
un pazūd. 

/Dīpaks Čopra/

So live your life that the 
fear of death can never 

enter your heart. 
/Chief Tecumseh/

Neļauj grūtībām sevi aptu-
rēt – iespējams, tās ir tikai 

smiltis, kas izbērtas uz tava 
ceļa, lai Tu nepaslīdētu. 

/Nezināms/
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Seek respect, not atten-
tion. 

/Nezināms/

Laimi vieglāk atrast nekā, 
noturēt. 

/Nezināms/

Visi sapņi reiz piepildās!
/Nezināms/

Tādas laimes nemaz nav, ir 
tikai mirkļi, un atskatoties 

mēs zināsim, ka tā bija 
laime. 

/Iedvesmojoties no  
Imanta Ziedoņa/

Nepieņem kritiku no cilvē-
kiem, pie kuriem Tu neietu 

pēc padoma. 
/Nezināms/

Nav svarīgi, vai citiem tavs 
mērķis patīk vai nē, būtiski, lai tu 
pats esi gatavs līdz tam tikt un 

nepadoties. 
/Nezināms/

Ja tu nestāsti patiesību 
par sevi, tu nevari to stās-

tīt par citiem. 
/Virdžīnija Vulfa/

Get chicks or die tryin! 
/Jr. Smith/
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No rīta domā,  
pēcpusdienā rīkojies,   

vakarā lasi,  
naktī guli. 
/Jana Patašņika/

The best view comes 
after the hardest 

climb. 
/Nezināms/

Tev ir jāiemācās spēles 
noteikumi. Jo tikai tad Tu 

spēlēsi labāk kā citi. 
/Alberts Einšteins/

Tāda dzīve! 
/Aivis Reinis/

What if one day 
you woke up and 

you were a chicken 
nugget.

/Signe Vāvere/

Now I want some 
chicken nuggets. 

/Kima Krūmiņa/

 It does not matter how 
slowly you go as long 

as you do not stop. 
/Confucius/

That wasn’t like 
High School Musi-

cal at all. 
/Nezināms/
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Ziema ir laba, bet vasara 
vēl labāka. 

/Dairis Bariņš/

Esi vienmēr tu pats! 
Vienmēr atceries, kas tu 
esi… Jo, ja tu nezināsi, 
kas tu esi, tu centīsies 

būt kāds cits. 
/Kerija Rasela/

Pa vidu grūtībām ir arī 
iespēja. 
/Inga Naumova/

Fokusējies uz ceļu, 
kura galā ir tavs 

mērķis, nevis ej pa trīs 
dažādiem ceļiem un 

nekur nenonāc.
 /Salvis Mežāns/

Domas ir spēki, ko tu 
domā, tas tu esi.

/Rainis/

Es darīšu savu, un, ja jūs 
uz to reaģēsiet zināmā 
veidā – ar žēlumu vai 
dusmām – tas ir jūsu 

ziņā.
/Dženifera Lorensa/

Neviens nespēs atņemt 
mūsu laimi, pat mēs paši 

to nespēsim atņemt.
/Rainis/

Vai nu es atradīšu 
ceļu, vai izveidošu to 

pats.
/Philip Sidney/
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Zaudēt – tāda vārda nav 
manā vārdnīcā.

/Nezināms/

Even if this is all 
a mistake, we will 

continue based on the 
values and the logic 
that we believe in.

/Erwin Smith/

Vienīgais, ko mēs pa 
īstam varam iedot otram, 
ir mūsu dzīves pieredze.

/Juris Rubenis/

Visasākās sāpes jūt 
nevis tas, kam nav ko dot, 

bet tas, kas savu sirdi 
paņēmis rokā, iziet ļaužu 
drūzmā un neviena roka 
neizstiepjas viņa dāvanai 

pretī.
/Nezināms/

Es neesmu kā citi, tas ir 
mans spēks.

/Nezināms/

Tas, ko mēs meklējam, 
ir tas, kas mēs esam.

/Nezināms/

Tam nepietiek, kam ir 
par daudz.

/Rainis/

Mūsu vislielākais 
trūkums ir tāds, ka mēs 

pārāk ātri nolaižam 
rokas. Vispareizākais 

ceļš uz panākumiem – 
visu laiku mēģināt vēl 

vienu reizi.”
/Tomass Edisons/

Iepriekš neuzzināsi, kur 
atradīsi, kur pazaudēsi.

/Nezināms/



Turēt sevī aizvainojumu 
ir tas pats, kas dzert indi 
un pēc tam cerēt, ka tas 
nogalinās ienaidnieku.

/Nelsons Mandela/

Es esmu tāda pati kā 
visi — es redzu pasauli 

tādu, kādu to vēlos 
redzēt, nevis tādu, kāda 

tā ir.
/Nezināms/

Do what excites.
/Nezināms/

Tas ir ļoti svarīgi – laiku 
pa laikam kļūt mazam, 

lai augtu liels.
/Nezināms/

Do or do not. There is 
no try.

/Nezināms/

Nevis šaubīties 
un vilcināties, 
bet rīkoties un 
uzdrīkstēties.

/Zenta Mauriņa/

Neapskaud to, 
kas ir bagāts un 
spēcīgs, jo pēc 

saullēkta vienmēr 
ir saulriets.

/Nezināms/

Pamatprasība ikvie-
nam – esi darbīgs. 
Šis ir tavs laiks un 

vieta. Te ir tava 
iespēja.

/Nezināms/

Tuvplāns
Ikmēneša Skolēnu domes avīze
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