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Maijs – tas iezīmē gan piesātinātu noslēgumu, gan piebriedušas alkas pēc kā jauna. 
Tūdaļ visiem mācību gads būs galā, bet dažiem no mums beidzies būs viss vidusskolas 
posms, vēl kādam tās būs atvadas no Skolēnu domes vai kāda cita sirdij tuva draugu 
loka, un man šīs būs pēdējās avīzei „TUVPLĀNS” rakstītās rindas redaktores slejā.

Kā jau minēju, mācību gads būs aizvadīts, tāpēc iesaku ielūkoties Martisa Boikas 
veidotajā  Notikumu kaleidoskopā, kur ir iespēja novērtēt netradicionālo gadu mūsu 
skolā, vēl ir vērts gūt citādāku skatījumu uz aizvadītajiem pasākumiem, piemēram, 
prezidenta vēlēšanām. Tu jau zini, ka avīzes „TUVPLĀNS” komanda parasti ir atbalstoša 
un motivējoša, ierosinot praktiskus ieteikumus, kas noder kādā dzīves posmā. Arī 
šajā numurā esam sagatavojuši padomus, kā vasaras brīvlaiku pavadīt pilnvērtīgi un 
piesātināti, un, ja vēlies, lai svelmainās dienas ir atmiņu pilnas, ieskaties sarakstā Saki 
„JĀ” vasarai!

Ja ir radušās bažas, vai sekos vēl jauni „TUVPLĀNA” numuri, tad atbilde ir – jā! 
Nākamajā gadā avīzes redaktore būs radošā un smaidīgā Liene Eglīte no 11.b klases, 
kas ar jauno mācību gadu būs arī Skolēnu domes prezidenta vietniece. „Līdzīgi kā ar 
ziediņu, jo vairāk to apmīļo un kopj, jo labāk tas aug, tā arī ar avīzi, jo vairāk radošu ideju 
un prātu to aptekalē, jo interesantāka tā kļūst. Jūtos pateicīga, ka varēšu skolas mazo 
rakstu pasauli papildināt ar saviem ideju putekšņiem,” apgalvo Liene. 

Vēlos teikt sirsnīgu paldies katram lasītājam un katram, kas ir izteicis vērtējošus un 
priekpilnus komentārus par mūsu kopā radīto avīzi, jo tu un ikviens lasītājs esat tie, kas 
iedvesmo mūs veidot katru nākamo numuru. Lai skaista vasara un jauni horizonti!

MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU DOMES PREZIDENTE 
LINDA KAŠČUKA
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ERUDĪCIJAS KONKURSS “GUDRS, VISGUDRĀKAIS”
„Gudrs Visgudrākais” — brīnišķīga 

iespēja noticēt savām erudīcijas 
spējām un veiksmei.

Konkurss deva skolēniem plašāku 
redzējumu uz pasauli un ieveda 
neaizmirstamā piedzīvojumā. Gluži 
kā kosmosā gribam izpētīt ko 
jaunu, izzināt to un atrast atbildes 
uz nezināmo... Konkursa vadītāji 
Dagnija Dreika un Edvards Rudzītis 
pasākumu pavadīja domās par 
ceļojumu uz Marsu un spīdēja kā 
spožas zvaigznes tiešraidē.

Pasākums bija piepildīts ar 
dažādu  tēmu jautājumiem, kuri 
nebūt nebija viegli, bet citādāk jau 
mēs nespētu noskaidrot, kurš tad 
nu īsti ir Visgudrākais pamatskolā 
un vidusskolā. Trīs gudrākie 
pamatskolas vecuma grupā no 5. –  
8. klasei    ir    Kristers     Greidiņš    (8.c  klase) –  
puisis, kurš ieguva 1.vietu, ir apveltīts 
ar labu intuīciju un viedu prātu, 
2.vietas ieguvēja Līna Bērziņa (8.c 
klase) – meitene ar daudzpusīgām 
zināšanām, 3.vietas ieguvējs 
Valters Ilgsalietis (7.c klase) –  
puisis ar zinātkāres garu. Erudītākie 
vidusskolas vecuma grupā no 9. – 
12. klasei ir Jevgenijs Pigožņa (11.b 
klase) – jaunietis, kurš ieguva 1.vietu, 
ir ar ļoti augstu intelektuālo līmeni un 

1. Vasara ir īstais laiks, lai izveidotu pareizus ieradumus. 
Izveido fizisko aktivitāšu plānu visai nedēļai, fiksē, kas 
izdevās un kas neizdevās. Bet neaizmirsti par atpūtu 
un kopā būšanu ar draugiem, ģimeni.

2. Iekārto vasaras sākumā dienasgrāmatu, kurā fiksēsi 
savus jautrākos piedzīvojumus. Katru lappusi 
noformē pats, neaizmirsti par fotogrāfijām. Tas ir 
labākais veids, kā iemūžināt jaukākos brīžus. 

3. Vasaras garumā mēģini mainīt vismaz vienu 
ieradumu, kas tev traucē un liekas nejauks. 

4. Katru dienu cilvēkam ir jādzer deviņas glāzes ūdens. 
Tas noteikti būtu labs ieradums. 

5. Atrodi, apskati iespējamos darba sludinājumus savā 
pilsētā. Ja ir iespēja, dodies ārpus tās. Tā būs jauna 
pieredze un plašāks redzesloks. 

6. Vasaras sākumā pieraksti savu visiecerētāko sapni uz 
lapiņas. Piekarini to pie sienas vai citur, sev redzamā 
vietā. Brīvlaika beigās pārliecinies, vai tavs sapnis ir 
piepildījies. 

7. Sāc apgūt valodas. Varbūt ir kāds hobijs, kuru gribi 
izmēģināt? Tad noteikti vasara ir īstais brīdis, lai sāktu. 

8. Vairāk fotografē! Jebkuru momentu izjūtot, paņem 
telefonu un nofotografē to. Vasaras beigās būs 
patīkami atsaukt atmiņā emocijas, ko esi pārdzīvojis. 

9. Izveido savu gulēšanas tabulu vasaras garumā, lai 
stiprinātu savu veselību un miega režīmu. Centies 
ievērot to!

10. Izveido vasaras sākumā aktivitāšu vai emociju 
sarakstu, ko vēlies izbaudīt trīs mēnešos. 

IETEIKUMUS VEIDOJA JANA PATAŠŅIKA

KĀ VASARU PAVADĪT LIETDERĪGI

erudīcijas spējām, 2.vietas ieguvējs Kristers Duncis (10.b klase) – jaunietis 
ar lielu zināšanu bagāžu, 3.vietas ieguvējs Atis Pērkons (11.b.) – jaunietis 
ar plašiem domu horizontiem.  Šie ir mūsu skolas erudītākie jaunieši, kuri 
konkursā pierādīja sevi 4 kārtās. 

Protams, Skolēnu dome vēlas pateikties arī ikkatram skatītājam, kurš 
pievienojās tiešraidei, jo šādā veidā pasākums tika rādīts pirmo reizi, un mums 
tā tapšana un tehniskais nodrošinājums bija jauns izaicinājums. Paldies arī 
par sirsnīgajiem un uzmundrinošajiem komentāriem, kā arī esam pateicīgi 
par Madonas novada pašvaldības piešķirto balvu fondu, kam pateicoties, 
iepriecināsim 10 mūsu skolas zinātkārākos skolēnus. 

Gudrība – īsts zināšanu virpulis, kurš padara mūsu dvēseles un prātu 
piepildītu. Ar gudrību ir jālepojas, tāpēc vēlreiz suminām mūsu uzvarētājus! 

PĀRSKATU SAGATAVOJA ANCE GREIDIŅA

Vadītāji, no kreisās — Dagnija Dreika un Edvards Rudzītis.  
Fotografēja JANA PATAŠŅIKA
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Mani sauc Sintija Beitāne. Šobrīd 
mācos Rīgas Teikas vidusskolas 
11. klasē, sabiedrisko attiecību 
programmā. Ikdienā nodarbojos ar 
dažādu pasākumu un komandu darbu 
vadīšanu. Neatņemama sastāvdaļa 
man noteikti ir ģitāra un mūzika.

9.klasi Madonas pilsētas vidusskolā 
pabeidzu 2019.gada vasarā. Madonā 
daudzas iespējas „ķēru” jau kopš 
sākumskolas vecuma, sākot ar 
pulciņiem, turpinot ar MNJD, Skolēnu 
domi un brīvprātīgo darbu. 9.klasē 
sāku vairāk iepazīt Rīgu. Guvu jaunus 
draugus un iespējas, līdz sapratu, ka 
Rīga mani sauc. Madonā un, it īpaši 
skolā,  vairāku pamatskolas gadu 
laikā atdevu sevi visu – savas idejas, 
radošumu un prieku. Sapratu, ka 
jādodas iekarot lielāka pilsēta. Rīgas 
Teikas vidusskola mani pievilināja 
ar sabiedrisko attiecību programmu 
un to, ka, beidzot ar mana gada 
absolventiem, šī programma 
noslēgsies. Lai gan ļoti mīlēju mūsu 
Madonas skolu, sirds sauca citur.  

Pārcēlos uz Rīgu savas 
piecpadsmitgades mijā. Sākumā 
likās – nesapratīšu satiksmi, bet 
Google Maps lieliski palīdzēja. Man, 
kā komunikablam cilvēkam, nebija 
lielu problēmu, jo, ja nesapratu, tad 
pajautāju vai arī centos pati tikt 
galā. Lielākā problēma bija laikam 
ar dzīvesvietas atrašanu. Daudz 
kopmītņu tika apzvanīts un izvērtēts, 
bet beigās viss gludi sanāca. Tiešām, 
bez draugu un paziņu palīdzības es 
nebūtu tikusi sveikā cauri. 

Par laimi, Rīgas Teikas vidusskolā 
iekļāvos diezgan viegli, jo skatījos 
uz to kā uz jaunu iespēju un jaunām 
draudzībām. Man lieliski paveicās ar 
klases audzinātāju,   un jau 10.klases 
rudenī tiku ievēlēta par klases vecāko. 
Skolas kolektīvs ir krāsains. Var 
sastapt daudz dažādu profesionālu 
sportistu un mākslinieku, kā arī 
pieredzējušu skolotāju. RTV uzreiz 
aktīvi iesaistījos Skolēnu parlamentā, 
kur izmantoju daudzas zināšanas, 
kuras ieguvu tieši MPV Skolēnu 
domē, par ko esmu ļoti pateicīga. 

INTERVIJA AR SINTIJU BEITĀNI

Foto no personīgā arhīva

Parlamentā atbildu par sociālajiem tīkliem, tehniskām lietām, kā arī protokolēju 
sēdes. Šī gada martā dibināju Eiropas klubu „Teika par Eiropu”, kur esmu kluba 
prezidente. Eiropas klubā organizējam sev, skolai un Teikas apkārtnei dažādus 
pasākumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības izzināšanu, kā arī diskutējam par 
dažādām tēmām.

Pārvācoties uz Rīgu, jutu spēcīgu saucienu sevī pēc kādas organizācijas, 
komandas, kurā darboties. Jutu, ka ar skolas aktivitātēm nepietiek. 2020.gada 
novembrī caur draugiem uzzināju un iesaistījos jaunatnes organizācijā Klubs 
Māja – jaunatne vienotai Eiropai. Izvēlējos šo organizāciju, jo sapratu, ka zinu 
ļoti, ļoti maz par ES, tās vērtībām un manām iespējām būt eiropietei. Draugi 
teica, ka šī ir ļoti patīkama un jauka organizācija, kas spēj apvienot formālo ar 
neformālo. Šobrīd Klubā Māja iesaistos Iekšlietu klubiņā, kur rūpējamies par 
biedru mājīgumu organizācijā, un Nacionāļu klubiņā, kur koordinējam Latvijas 
Eiropas klubus. Tāpat arī esmu novadījusi un organizējusi vairākus pasākumus. 
Noteikti ieteiktu iesaistīties jaunatnes organizācijās, jo mēs, jaunieši, esam 
nākotne un tas ir veids, kā sevi attīstīt, varbūt pat atrast sevi un savus talantus.

Vasarā, kad absolvēju MPV, man uzrakstīja pazīstams draugs un piedāvāja 
kļūt par raidījuma „Kedās” balsi. Es uzreiz piekritu, jo jau sen vēlējos strādāt 
brīvprātīgo darbu radio. Raidījums „Kedās” ir jauniešu veidots raidījums, kurā 
runājam par mums un visai sabiedrībai svarīgām, aktuālām tēmām. Cenšamies 
paraudzīties ārpus pieņemtajiem viedokļiem un meklēt atbildes arī uz neērtiem 
jautājumiem. Mēs esam vairāku jauniešu komanda, kura kopīgi diskutējam un 
veidojam raidījumus. Mans svarīgākais pienākums ir būt ētera balsij. Mūs var 
dzirdēt katra mēneša (izņemot vasaras sezonu) pirmajā trešdienā plkst. 20:00 
Radio Marija ēterā, hear.this platformā un Spotify (uzrakstot „Kedās”).

Šogad arī mēs ar savām draudzenēm dibinājām Skolēnu mācību uzņēmumu 
„DripDrops”. Mācoties SA programmā, ir obligāti jādibina SMU, to nu mēs 
arī darījām. Ražojam ūdens necaurlaidīgus mugursomu pārvalkus ar 
atstarojošiem elementiem, kas pasargā no lietus, putekļiem un nobrāzumiem. 
Pie idejas nonācām,  Ķīpsalas skatītāju tribīnēs diskutējot par problēmu, – 
„soma lietus laikā paliek slapja”. Tā arī radās šī ideja! Esam guvušas vairākus 
panākumus dažādās nominācijās, kā arī vēl turpinām piedalīties „Start Strong 
3+3” konkursā. Jāatzīst, ka šis ir mans trešais uzņēmums, jo jau sākumskolā 
un pamatskolā aktīvi darbojos SMU jomā kopā ar skolotāju Jolantu Riekstiņu 
un Līgu Kārkliņu. Tāpēc noteikti varu ieteikt izmēģināt JAL programmu, it īpaši, 
ja ir vēlme nākotnē darboties ar uzņēmējdarbību vai mārketingu. Cik zinu, tik 
vērienīgu pieredzi skolēniem vēl neviena programma nepiedāvā.

(Turpinājums 6.lappusē) 



4LAPPUSE

Fotografēja RŪTA TRUŠELE

„SĪČU” VELTĪJUMS LIELAJIEM VIDUSSKOLĒNIEM

Burkā

Burkā jancīgi burkāni sēž 
un visādus burkānu melus 

mēž: 
– Burkā skābi gurķi 

skābu seju rāda. 
– Burkā raidījums 

„Ģimene burkā” jums. 
– Burkā Covida dzīve:  

marinēta pasaule. 
Burkā vēl nav saules. 
„Tas labi,” saka burka, 

„es apdedzināšu vāciņu!”
/Emīlija Jaujeniece/

Pelēkie sapņi

Vai, cik pelēki ir šie sapņi 
kā pasaule, kad to ieskauj 

drūmums. 
Vai, cik pelēka ir šī 

pasaule, kad nav nevienas 
gaismiņas. 

Bet es esmu priecīgs, ka 
tas tikai viens liels, pelēks 

sapnis. 
(Un, pat ja tā nebūtu, mēs 

kopīgi to pārvarētu.) 
Jāceļas augšā un jādomā 

gaišas domas. 
Citādi ieslīkšu pelēkos 

sapņos. 
Es prātoju: kas ir šie pelēkie 

sapņi un kur tie rodas? 
(Cerams – šo piedzīvojumu 

pabeigšu uz labas nots.) 
Bet to jau var tikai cerēt un 

prātot, kā nu būs? 
Taču vienu es jums varu 
pateikt – pelēkie sapņi ir 

neīsti!
/Rihards Bošs/

Zvaigžņu bezgalība

Zvaigznes – tās dažādus ceļus rāda. 
Vienalga, lielus vai mazus. 

Apkārt Pasaulei vada, 
Ik nakti tās, spožas, debesi rada. 

Greizajiem Ratiem tās ceļu maisa, 
Žigli jo žigli līkumus taisa. 

Ņirbot gar acīm, zvaigžņu karuseļus raisa. 
Uzzib, pazūd, iemirdzas, citus ceļus kaisa. 

Brīžos, kad apmaldies zvaigžņu ceļos, 
Egļu galotnēs redzi – mēnestiņš veļas. 

Zini – zvaigžņu ceļš bezgalību rada. 
Galva  griežas un ir smaga... 

Apmaldoties Greizo Ratu ceļā, 
Lielais Lācis pārvērties ir teļā. 

Īstenībā sapnis baiss! 
Bailēs lecu augšā un pie loga veros, 
Apkārt zvaigžņu bezgalībā tveros.

/Toms Jermacāns/

Magoņzieds 

Kamēr spožā saule aust, 
Mazais pumpuriņš 

plaukst. 
Visi prāto, kas tas būs,  
Roze, zīle, ābolkoks? 
Nē, tas tā nevar būt! 

Kādas zīmes tas mums 
sūt? 

Skat, skat, kā plaukst 
vaļā, 

Kādu skaistumu tas dāļā!  
Vai cik tā ir koša, 

Mana māsa drošā! 
Magoņziediņs – tas ir 

viņš, 
Mūsu mazais brīnumiņš.

/Alise Plāte/

Baltais taurenītis

Mans mīļais taurenīt,  
Tu man kā vasaras ziņotājs, 

Es kā tavs kvēlākais gaidītājs. 
Mēs kopā skatām, kā kokiem 

lapas plauks, 
Kā pienenes pārvērtīs zaļo 

pļavu.

Es gaidu to brīdi, kad uz 
mana izstieptā pirksta, 
Tu nosēdīsies un baltos 

spārnus saplivināsi. 
Es vērošu tavu sejiņu, 

Cerēdams, ka nenobīsies un 
neaizlidosi.

 
Tu būsi ziņotājs, kad laiks 

mājup doties, 
Tu būsi baltais cerību stariņš, 

Kuru es nevēlos pazaudēt. 
Vai paliksi pie manis?

/Rainers Kolomegins/
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„SĪČU” VELTĪJUMS LIELAJIEM VIDUSSKOLĒNIEM

Manuprāt, šobrīd valstī ir  ļoti traģiska situācija, jo 
mēs, skolēni, kam mācības būtu jāapgūst klātienē, 
skolotāju uzraudzībā jau septīto mēnesi mācāmies 
no mājām. Protams, tas nav pirmais gads, tā bija jau 
pagājušajā gadā, kad pirmo reizi mācījāmies attālināti: 
prom no skolas dzīves, draugiem un  prom no jaukajām 
skolotājām.

Man šķiet – katram bērnam skola un skolas telpas  
ir viens liels, neaizmirstams piedzīvojums, atmiņas un 
pieredze, ko mēs katrs varēsim atcerēties mūžīgi, tur 
mēs būsim pavadījuši un ielikuši visu savu dārgāko laiku. 

Taču tagad par to ir ļoti grūti spriest, jo ļoti daudz 
jauniešu attālināto mācību laikā ir kļuvuši savādāki, tiem 
ir mainījušās intereses un domāšana par visiem 180 
grādiem. Sēžot mājās, nav jau daudz, ko darīt, parasti 
mēs savu brīvo laiku pavadām mobilajās ierīcēs, sekojam 
dažādiem influenceriem, klausāmies viņu viedokļus 
un sekojam līdzi viņu ikdienai. Neuzskatu, ka tas ir 
kaut kas slikts, taču ne visi influenceri ir tie pozitīvākie, 
internetā viņi pauž arī ļoti negatīvus viedokļus. Un mēs, 
kā jau jaunieši, kas lielāko dienas daļu pavada pie šīm 
mobilajām ierīcēm, ļoti ietekmējamies no tā negatīvā, 
piemirstot, ka ir taču arī kaut kas labs un skaists.

Esmu novērojusi, ka ļoti daudziem  jauniešiem, kas 
mācās attālināti, ir zudusi interese par mācību procesu,  
šķiet, ka nav jēgas neko darīt, neceļas rokas pilnīgi ne 
uz ko. Tāpēc skola paliek pēdējā vietā, parādās citas 
intereses, sāk parādīties slikti vērtējumi, es nenoliegšu, 
ka arī man tā ir bijis. Man ļoti bieži zūd gribasspēks, 
citreiz šķiet,  nu kam es to daru, bet tad attopos, ka visu 
var, ja labi grib! Tad šī motivācija ļoti ātri atgriežas.

Man šķiet, ka tas ir tikai normāli – jebkuram cilvēkam 
var zust vēlme darboties, kā arī mainīties domāšana un 
tās stils. Mēs taču katrs augam, domas un intereses 
laika gaitā mainās. Man tomēr šķiet, ka attālinātās 
mācīšanās laikā skolēni kļūst patstāvīgāki, viņi saprot un 
zina savas prioritātes.

Mēs, jaunieši, esam ļoti atkarīgi no visas pašreizējās 
situācijas valstī, jo tā ietekmē mūsu nākotni. Man šķiet –  
lai jaunieši nezaudētu interesei par mācību procesu,  
lielisks veids, kā tos motivēt, būtu vismaz reizi nedēļā 
doties uz skolu, uzklausīt labus vārdus no skolotāju 
puses un vienkārši domāt gaišas domas.

PĀRDOMĀS DALĪJĀS KEITA UKRIJA

PANDĒMIJAS IETEKME UZ JAUNIEŠU DOMĀŠANU

Covid 19 visai pasaulei uzlēca uz galvas negaidīti, 
un var pat teikt, ka visa pasaule tika uzlikta uz pauzes. 
Tas, protams, ietekmēja mani, jaunieti, kas vēl tajā brīdī 
mācījās 9.klasē. Pagājušajā pavasarī tas likās tikai 
brīnišķīgi, jo bija daudz mazāk skolas uzdevumu un 
vairāk laika, ko veltīt savām vēlmēm.

 Ir jau pagājis gads, un tāpēc, ka man dzimšanas 
diena ir maijā, varu teikt – karantīna sākās, kad man bija 
piecpadsmit, bet tūlīt jau man būs septiņpadsmit. Tas 
izklausās daudz dramatiskāk. Runājot par domāšanu, 
manuprāt, tā ir ļoti mainījusies.

Ejot skolā, divreiz nedēļā bija astoņas stundas, kas 
bija daudz, taču visi to viegli spēja, jo tas bija ierasts, bet 
tagad četras zoom tiešsaistes stundas liekas stipri par 
daudz. 

 Manuprāt, daudziem skolēniem ir pazudusi vai 
samazinājusies spēja plānot laiku, jo agrāk, pirms covid, 
visiem bija vairāk stundu, un daudziem skolēniem bija 
pat vēl mākslas, mūzikas, sporta skolas, bet tagad ir 
pāris zoomi, varbūt vēl kāds uzdevums un viss, visa 
atlikusī diena ir pārsvarā brīva. Arī ārā nav ieteicams iet 
vai nemaz nav,  kur iet. Pirms pāris gadiem pats vēl gāju 
mūzikas skolā, dažudien es mājās biju tikai ap astoņiem 
vakarā, un tagad ar savu „karantīnas domāšanu” es 
atskatos uz to kā uz lielu panākumu vai kaut ko tādu,  ko 
vairs nespētu izdarīt.

 Motivācija arī pārsvarā pazudusi, es vēl atceros, kā 
klasesbiedrs atbildēja uz skolotājas jautājumu „Kas ir 
grūtākais attālinātajās mācībās?” ar „Motivācija, grūti 
sakopot spēkus, lai darītu kaut ko, jo mājās ir daudz lietu, 
kas viegli var novērst uzmanību,” – un es vēl domāju, tas 
gan nav tas, kas man bija problemātiski pirms gada, bet 
tagad, kad ir pavadīts vairāk nekā semestris, mācoties 
attālināti, motivācijas darīt mājasdarbus vai jebkādus 
skolas darbus vairs nav.

„Galvenais, lai sekmīgs,” – tā arī var nosaukt manu šī 
brīža domāšanu, it īpaši attiecībā uz priekšmetiem, kas 
sliktāk padodas. Esmu ļoti dalītās pārdomās par to, vai 
vēlos atgriezties skolā vai tomēr labāk turpinātu slinkot 
attālināti. Bet tomēr es domāju, ka veselīgāk būtu, ja viss 
atgrieztos atpakaļ standarta mācīšanās veidā.

SAVU VIEDOKLI IZTEICA KRISTERS DUNCIS

AKTUĀLI JAUNIEŠIEM
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(Turpinājums no 3.lappuses)

Enerģiju un motivāciju visām aktivitātēm rodu no cilvēkiem un no laika ar sevi. Cilvēki un draugi patiesi izdala enerģiju, 
pat caur datora ekrānu. Aktīvi draugi klāt pie enerģijas izdala arī motivāciju. Svarīgs arī ir iekšējais miers un prieks sirdī, lai 
spētu ikdienā būt produktīvs un disciplinēts. 

Diemžēl šovasar nesanāks sešas nometnes kā vienā citā vasarā, bet šai vasarai pavisam noteikti ir plāns pavadīt laiku 
ar draugiem, pastrādāt, lai nopelnītu naudu autovadītāja tiesībām, kā arī organizēt pasākumus un nometnes, cik vien būs 
spēka. Manuprāt, labākā vasara ir – kurā tu izmanto visus savus talantus un hobijus par labu sev un sabiedrībai. 

Madonas pilsētas vidusskolu vienmēr atcerēšos ar Skolēnu domes „kabīša” starpbrīžiem un pavadītajām pēcpusdienām 
tajā. Un noteikti bija prieks redzēt progresu skolas skolēnu aktivitātēs. Pamatskolas sākumā tik spēcīgi gribēju aktīvu 
Skolēnu domi MPV. Sākot ar pamatskolas skolēnu domīti, satiekot vēl citus domubiedrus ar tādu pašu mērķi, sākām veidot 
aktīvu lielo Skolēnu domi un vidusskolas dzīvi padarījām vēl jautrāku. Protams, neaizmirstams ir skolas garšīgais ēdiens.

Vēlos novēlēt visiem izturību iziet to dzīves labirintu, lai atrastu savu vietu uz šīs zemes. Grūtos brīžos pacelt galvu augšā 
un neatkarīgi no vecuma kāpt pa dzīves trepēm tikai un vienīgi uz augšu. Ceru, ka tiksimies kādā superīgā Madonas pilsētas 
vidusskolas salidojumā! 

INTERVĒJA KĀRLIS GAILUMS

INTERVIJA AR SINTIJU BEITĀNI

Linda, kas būtu trīs atslēgas vārdi, 
ar kuriem Tu varētu sevi raksturot? 

Es sevi raksturotu ar vārdiem: 
harmonija, gaišums un izaugsme.

Kuri ir Tavi nozīmīgākie ceļa posmi 
līdz Madonas pilsētas vidusskolas 
Skolēnu domes prezidentes un 
avīzes “Tuvplāns” redaktores 
amatiem? 

Mani nozīmīgākie ceļa posmi 
līdz Madonas pilsētas vidusskolas 
Skolēnu domes prezidentes un avīzes 
“TUVPLĀNS” redaktores amatiem 
bija pamatskolas klases, kur maziem 
solīšiem atvēros, izpratu, kas es 
esmu. Sevi atrast palīdzēja arī tā laika 
klases audzinātāja Varenīte Vīgante, 
vēl noteikti tie bija neatlaidīgi teātra 
improvizācijas pulciņa “Pilnpiens” 
apmeklējumi, kā arī svētdienas skolas 
iziešana, kas palīdzēja iegūt iekšējo 
mieru, izveidot savu vērtību skalu 
un saprast, kādu mērķu vadīta, es 
ieguldīšu savu laiku katrā lietā, ko 
daru.

Kādas šaubas vai iekšējās 
pretrunas ir bijušas šajā ceļā? 

Šī ceļa sākumā biju tiešām kautrīga, 
neapzinājos savas stiprās puses, 

INTERVIJA AR LINDU KAŠČUKU

neuzdrošinājos sevi parādīt un 
pierādīt, baidījos uzņemties iniacitīvu 
kaut kur piedalīties. Lielākā manis 
daļa ir introverta, tāpēc tas prasīja 
pūles – ieraudzīt sevī arī radošo un 
aktīvo pusi.

Ko Tev devusi vairāku gadu 
darbošanās skolēnu domes vadībā? 

Biju priecīga, ka 10.klasē mani 
uzaicināja uz atvērto sēdi un arī 
pieņēma Skolēnu domes komandā, 
tagad domājot, nespēju iztēloties 
labāku iznākumu saviem vidusskolas 
gadiem. Kad biju iekšlietu komitejas 
pārstāve un mūsu komandu vadīja 
Andis Poļaks, iemācījos uzņemties 
pienākumus, uzzināju daudz ko jaunu 

par pasākumu organizēšanu, 
vadīšanu, ieguvu iespēju trenēties 
runāt publikas priekšā, rakstīt 
scenārijus un, protams, strādāt 
saliedētā, draudzīgā komandā. 
Divus gadus arī pati vadu Skolēnu 
domi, tā ir liela pieredzes bagāža, 
kas palīdzēs augt un attīstīties 
arī turpmāk. Šis brīvprātīgais 
darbs man iemācīja katrā cilvēkā 
saskatīt dotības un prasmes, 
kas nevar palikt neizgaismotas 
un citu nepamanītas, vēl esmu 
iemācījusies elastību viegli reaģēt 
nestandarta situācijās, jo pirms 
pasākumiem tādu ir daudz. Esmu 
iemācījusies arī uzdrīkstēties 
lūgt palīdzību, jautāt, paskaidrot 
nesaprotamo un  nebaidīties 
no atraidījuma. Vadot Skolēnu 
domi, esmu iemācījusies plānot 
labāk laiku un strādāt, jo, ja gribu 
iegūt vairāk, būs arī jāatdod un 
jāiegulda vairāk. Vēl bez prasmēm 
esmu ieguvusi daudz draugu, 
kontaktu, brīnišķīgas atmiņas un 
piedzīvojumus. Mūsu skola un 
Skolēnu dome mani pārsteidz ar 
to, cik daudz skolēns, kas ir gatavs 
darboties un ir atvērts jaunai 
pieredzei, var iemācīties ārpus 
stundām, jo šīs iemaņas ir tās, kas 
nepazudīs un veidos raksturu.

(Turpinājums 8.lappusē)

Fotografēja DAGNIJA DREIKA
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ZIŅAS LATVIJĀ                              ZIŅAS PASAULĒ
Latvijā konstatēti divi jauni un maz izpētīti Covid-19 

paveidi

Latvijā konstatēti jauni, potenciāli bīstami un maz izpētīti 
Covid-19 infekcijas celmi jeb paveidi,– tā valdības sēdē 
brīdinājuši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) 
epidemiologi. Zinātnieki uzsver – kamēr ļausim vīrusam 
izplatīties, tikmēr radīsies jauni paveidi. Un lielākā daļa no 
jaunajiem Covid-19 paveidiem Latvijā tiek ievesti.  

Grobiņā vienā ugunsgrēkā degušas sešas ēkas

Grobiņā no 600 kvadrātmetru platībā degoša angāra 
liesmas spēcīgā vēja dēļ izplatījās tālāk uz blakus esošajām 
garāžām un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumtu. 
Ugunsnelaimē cieta viens ugunsdzēsējs, bet 33 cilvēki 
tika evakuēti. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka šis nav pirmais 
gadījums, kad konkrētajā angārā kaut kas deg, bet Valsts 
policija ļaunprātīgu degšanu nekonstatēja.

Vienojas līdz 2025.gadam nodrošināt mācībām 
piemērotu datoru katram skolēnam

Virkne valsts amatpersonu parakstījuši sadarbības 
memorandu „Dators ikvienam bērnam”, kas paredz līdz 
2025. gadam nodrošināt mācību procesam piemērotu 
datoru katram skolēnam un skolotājam, – informēja Valsts 
prezidenta kancelejas pārstāvji.

Rumānijā vakcinācijas pret Covid-19 punkts 
iekārtots Drakulas pilī

Rumānijas varas iestādes vakcinācijas punktu pret 
Covid-19 ierīkojušas tā dēvētajā Drakulas pilī, Branas 
pilsētā. Saskaņā ar leģendu šeit dzīvojis varoņa prototips 
– 15. gadsimtā dzīvojošais nežēlīgais valdnieks Vlads 
Tepešs.

Krievijā jaunietis sarīkojis apšaudi Kazaņas skolā

19 gadu vecs jaunietis otrdien sarīkojis apšaudi 
vienā no Krievijas pilsētas Kazaņas vidusskolām, kur 
nogalinājis deviņus cilvēkus. Upuru vidū ir skolotāja, 
skolas darbiniece un septiņi skolēni.

Izraēlas un palestīniešu sadursmes

Izraēlas un palestīniešu teritorijā pašlaik vērojamas 
asākās sadursmes kopš 2014. gada, bet tagadējais 
konflikts ir tikai kārtējā lappuse senā un asiņainā cīņā, 
kurai drīzas beigas nav gaidāmas.

ZIŅAS APKOPOJA VIKTORIJA SILVESTROVA

 √ Atpūties!!! 

 √ Nosauļojies!

 √ Aizbrauc uz jūru!

 √ Nopeldies vismaz vienu reizi kails!

 √ Pamēģini, cik daudz marshmellow zefīrus vari sabāzt mutē!

 √ Dodies nakts pārgājienā ar draugiem!

 √ Izej mežakaķa trasi!

 √ Dodies izbraukumā pa Latviju!

 √ Sagaidi saullēktu ar draugiem!

 √ Aizbrauc uz Latvijas augstāko vietu un izkliedz: “Es mīlu Latviju!”

 √ Karstā vasaras dienā uztaisi atvēsinošu cīņu ar ūdens baloniem 
un pistolēm!

 √ Pastaigā basām kājām!

SARAKSTS: SAKI „JĀ” VASARAI!
 √ Uztaisi pikniku laivā!

 √ Izbaudi brīvdabas kino!

 √ Apēd vismaz vienu cukurvati!

 √ Uztaisi pats savu vasaras stilīgāko t-kreklu (batiko, griez, 
uzliec uzrakstu u.c.)!

 √ Izlēkājies batutā!

 √ Aizbrauc pie dzīvniekiem!

 √ Uztaisi mājās saldējumu!

 √ Dejo lietū!

 √ Pavizinies ar karuseļiem!

 √ Uzzīmē hennu!

SKOLĒNU DOMES IDEJAS APKOPOJA  
LINDA KAŠČUKA
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(Turpinājums no 6.lappuses)

Kā Tu raksturotu citus mūsu skolas 
Skolēnu domes jauniešus? 

Mūsu Skolēnu domes jaunieši ir radoši, 
aktīvi, atbildīgi, izpalīdzīgi, šo sarakstu noteikti 
varētu turpināt. Viņi izceļas ar vēlmi darīt un 
iesaistīties, ar pretimnākšanu un atvērtību.

Kādas ir šī brīža izjūtas, kad svarīgie 
pienākumi tūlīt, tūlīt būs jānodod citiem? 

Protams, saprotot, ka tūlīt beigšu 
vidusskolu un tādēļ prezidenta amats un 
arī „TUVPLĀNA” redaktores amats būs 
jānodod kādam citam, rada satraukuma un 
saviļņojumu: ir bijis tik skaisti, galvā pārskrien 
daudz patīkamu un gandarījuma pilnu brīžu, 
taču esmu droša, ka mēs ar ar Kārli Gailumu 
esam darījuši visu, lai jaunieši, kas turpinās 
Skolēnu domes darbību, būtu tam gatavi un 
pietiekami atbildīgi, un idejās radoši. Vēlos, 
lai arī jaunais prezidents gūst prieku un 
iespēju pilnveidoties un pilnveidot skolu, esot 
šajā amatā!

Pastāsti par savu darbošanos 
improvizācijas teātrī? 

Improvizācijas teātrī eju no 6.klases, 
šī tehnika ir tiešām interesanta, kā caur 
spēlēm mēs pārvaram savus „baiļu 
rūķus”. No sākuma man katrs treniņš bija 
izaicinājumiem pilns, kā jau iepriekš minēju, 
biju kautrīga un sevi neatklājusi. Pateicoties 
šim pulciņam, man vairs  nav problēmu 
prezentēt, būt uz skatuves, izteikt savu 
viedokli un dažreiz par sevi pasmieties. Ar 
pacietīgu darbu esmu kļuvusi pašpārliecināta 
un improvizējot gūstu sava veida adrenalīnu, 
tā ir brīnišķīga iespēja ļauties nezināmajai 
mirkļa burvībai, tas māca paļāvību uz sevi 
un savām spējām un pilnveido labu humora 
izjūtu. Vēl brīnišķīgs pluss ir tas, ka teātra 
pulciņa vadītāja Inese Zīle ieved pasākumu 
industrijā, uzticot dažādus pienākumus, arī 
tas trenē lielu atbildību turēt solījumus, būt 
laikā, neko neaizmirst.

Kā kļūt iederīgam un pamanītam 
mūsdienu jauniešu pasaulē? 

Agrāk noteikti piederēju pie jauniešiem, 
kas vēl meklē savu vietu, bet tagad esmu 

INTERVIJA AR LINDU KAŠČUKU

sapratusi, ka brīdī, kad atrodi pats sevi, atrodas arī tev līdzīgi 
domājošie un cilvēki, ko vari saukt par draugiem. Kamēr nezināsi, ko 
meklē, nevarēsi to atrast! Un, protams, pēc skolas uzreiz ejot mājās 
un tā visu dienu pavadot telefonā, arī ir grūti atrast savu draugu 
loku. Es uzskatu, ka visur nemaz nevajag iederēties, it īpaši, ja tas 
ir pret taviem dzīves uzskatiem un vērtībām, bet skaidrs ir viens, 
draudzīgi, smaidīgi, labsirdīgi, atvērti un uzticami jaunieši vienmēr 
būs pamanīti un iederēsies!

Kādi ir Tavi lielākie ieguvumi vidusskolas gados? 

Palikšana vidusskolā ir liels ieguvums gan zināšanu dēļ, gan 
pievienotās vērtības dēļ. Patīkams piedzīvojums bija brauciens 
uz Somiju “Nordplus” projekta ietvaros, vērtīga pieredze bija ZPD 
izstrādāšana, palicis atmiņā arī tas, ka 10.klasē tiku izvirzīta kā gada 
skolēns un devos arī aktīvistu braucienā uz Igauniju, šogad tikos 
zoom konsultācijās ar karjeras konsultanti. Kā jau teicu, mūsu skola 
piedāvā daudz, taču pašam ir jāpaiet pretī un jāpierāda sevi.

Un kur tālāk vedīs Tavs ceļš? 

Ne velti jums stāstu, cik vērtīgi caur pienākumiem, iesaistīšanos 
un atbildību ir sevi atklāt, jo tieši visa šī pieredze man norādīja uz 
to, kas man padodas, ko es daru ar prieku un kas tomēr nav manas 
stiprās puses. Tā nu nonācu pie divām karjeras izvēlēm, kurās redzu 
sevi esam, viena no tām ir latviešu valodas un literatūras skolotāja, 
un otra – žurnāliste. Plānoju un ceru mācīties Latvijas Universitātē, 
bet tad jau redzēs.

INTERVĒJA KEITA UKRIJA

"Gudrs, Visgudrākais" tehniskā daļa, no kreisās Kārlis Gailums, Linda 
Kaščuka un Krista Kušnere.                     Fotografēja JANA PATAŠŅIKA
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Šis mācību gads ir bijis daudz citādāks, salīdzinot ar citiem, mēs esam mācījušies attālināti jau kopš rudens brīvlaika. 
Toties visam pienāk gals, un drīzumā šis mācību gads būs noslēdzies. Attālināto mācību laikā tomēr ir daudz kas paspējis 
notikt, dažādas izmaiņas skolā un mācību procesā, ja atskatāmies uz pagājušā pavasara attālināto mācību procesu. Šajā 
laika periodā skolā ir notikuši remontdarbi, renovācija, ir norisinājušies pasākumi, nākamā Madonas pilsētas vidusskolas 
Skolēnu domes prezidenta vēlēšanas un ir baudīta māksla, pateicoties projektam „Skolas soma”. 

LAIKA KAPSULA. Mums skolā remontdarbu laikā skolas pamatos tika iebetonēta laika kapsula, par kuru vairāk informē 
Madonas pilsētas vidusskolas Skolēnu domes prezidente Linda Kaščuka: „1.aprīlī, joku dienā, mūsu skolas jaunās piebūves 
pamatos ievietojām laika kapsulu, lai tas būtu gan kā īpašs atgādinājums par lielajām pārmaiņām un renovāciju, gan kā 
cerību pilns sākums laikam, kad skolas telpas tiek paplašinātas un modernizētas. Notikumu iemūžināja video reportieri 
un pēc tam arī „Laikraksts STARS». Svarīgajā dienā klātesoši bija Madonas pilsētas vidusskolas direktore Inese Strode, 
direktora vietniece Rudīte Zauska, skolas saimnieks  Edgars Avišāns un Skolēnu domes prezidijs: es, Linda, un Kārlis 
Gailums. Varbūt kādam radās interese, kas tad īsti tika ievietots šajā laika kapsulā. Tajā ielikām dažādus skolas suvenīrus, 
Skolēnu domes avīzes „TUVPLĀNS” numuru, flešu ar dziesmām, kas tika atskaņotas skolā, monētu, zelta un sudraba 
liecības, 2020./2021.m.g. foto ar skolas skolotājiem, „Laikraksta STARS” numuru, konfekšu papīrus, sejas maskas un citus 
zīmīgus priekšmetus.”

SKOLĒNU DOMES PREZIDENTA VĒLĒŠANAS. Mums arī šogad mainās ne tikai skolas ārējais izskats, bet arī Skolēnu 
domes prezidijs. Ja interesē, kā notika šis process, lasi Dagnijas Dreikas sagatavoto aprakstu par to!

ATJAUNOTĀ SPORTA ZĀLE. Nesen pabeigtie remontdarbi sporta zālei 
ir pamatīgi. Ne tikai pati zāle ir pārbūvēta, bet arī ģērbtuves ir atjaunotas, ir 
ierīkotas dušu telpas. Balkons virs pašas sporta zāles arī ir atjaunots, ar skaņas 
izolāciju no zāles, padarot sportošanu tur ērtāku un klusāku. Atjaunotajās 
ģērbtuvēs ir uzstādīta ventilācijas sistēma, pirms renovācijas vienmēr svaiga 
gaisa iegūšanai bija jāver logs vaļā. Pašai sporta zālei ir ierīkota apkure, kas 
iepriekš bija liela problēma ziemā, kad telpa bija auksta un nebija ne mazākās 
vēlmes sportot.

SKOLAS SOCIĀLIE TĪKLI. Protams, attālināto mācību laikā daudzi skolēni sāk arvien vairāk izmantot mobilos telefonus, 
plaukstu datorus, klēpjdatorus un stacionāros datorus. Ar to, ka skolēni vairāk izmanto šīs ierīces, viņi sāk arvien vairāk 
izmantot sociālos tīklus. Par Madonas pilsētas vidusskolas sociālajiem tīkliem vairāk informē Madonas pilsētas vidusskolas 
Skolēnu domes prezidenta vietnieks Kārlis Gailums: „Runājot par sociālajiem tīkliem, sekotāju skaits ir pieaudzis, Instagram(ā) 
tie ir 615, Facebook(ā) 577 sekotāji. Lielāks pieaugums ir bijis Instagram, bet par cik, es nezinu, nevaru pateikt precīzi, jo mēs 
neesam sekojuši šiem skaitļiem, tas nav mūsu galvenais mērķis, mūsu mērķis ir informēt skolas skolēnus, absolventus par 
skolā notiekošo. Loma šiem sociālajiem tīkliem ir bijusi lielāka kā jebkad, jo sociālos tīklus var izmantot atgādinājumiem vai 
svarīgai informācijai. Šobrīd šie sociālie tīkli ir paredzēti gan saziņai, gan pasākumiem. Tā kā tikties klātienē nedrīkst, Skolēnu 
domei ir jāmeklē jauni veidi un, protams, jāmēģina iesaistīt  skolēnus šajos pasākumos, tāpēc tieši šobrīd sociālajiem tīkliem 
ir liela loma gan dažādu aktivitāšu, gan dažādu ieteikumu jomā. Šī gada prezidenta vēlēšanas ir viens no spilgtākajiem 
piemēriem, kur bez sociālajiem tīkliem neiztikt, jo prezidenta kanditāti nekādi nevar sevi reklamēt, ja nav kur to darīt. Klātienē 
varēja afišas pielīmēt, iet pa klasēm, visu kaut ko, tagad tas nav iespējams, tādēļ Skolēnu domes prezidijs izlēma dot iespēju 
reklamēties tieši mūsu skolas izmantotajos sociālajos tīklos, piemēram, Instagram(ā) katrs no kandidātiem vienas dienas 
laikā bija instagram „takeover”, kur šie kandidāti varēja izklāstīt pilnībā jebko par sevi, par saviem mērķiem, dzīvi, publiski 
to parādīt. Arī erudīcijas konkursam, kas notika 6. maijā, sociālajiem tīkliem bija milzīga nozīme, jo pasākumā nav atļauti 
klātienes skatītāji, tad šoreiz Facebook platforma ir tas veids, kā mēs varam  nodrošināt skatītāju neklātienes klātbūtni

MĀCĪBU GADA NOTIKUMU KALEIDOSKOPS
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MĀCĪBU GADA NOTIKUMU KALEIDOSKOPS
PROJEKTS „SKOLAS SOMA”. Par brīnišķīgo iespēju gūt mākslas baudījumu stāsta direktora vietniece audzināšanas 

darbā Rudīte Zauska: „Projekta ,,Latvijas Skolas soma” aktivitātes varēja notikt tikai attālināti.  Mācību gada griezumā skola 
vēlējās skolēniem parādīt, cik dažādas kultūras norises dažādos veidos iespējams noskatīties attālināti. Kinolektorija un 
animācijas filmas ,,Mans mīļākais karš» skatīšanās 7.–9.klasēm tika integrēta dažādos mācību priekšmetos, apgūstot 
mācību vielu pēc kompetenču izglītības parauga. Klases stundās, vēstures, latviešu valodas un literatūras apguves procesā 
skolēniem un skolotājam veidojās diskusijas, analizējot padomju laika cilvēku dzīvi, vērtības, vēsturiskos faktus. Marta 
sākumā 5.e klases skolēni pieņēma izaicinājumu attālināti noskatīties brīnišķīgo Čaikovska baletu ,,Apburtā princese”, 
tādējādi iepazīstot Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieku daiļradi. Programmas „Latvijas Skolas soma” ietvaros 
Madonas pilsētas vidusskolas 10.–12. klases skolēniem martā tika nodrošināta Latvijas Nacionālā teātra izrādes „Cīrulīši” 
attālināta skatīšanās. Kino industrija un kino specefekti – izklausās interesanti, tāpēc martā skolas 7.–9.klases skolēni ar 
ZOOM palīdzību ielūkojās Laboratorium.lv vadītajā aizkadru stundā „Mākslas un zinātnes krustpunkti”. Interaktīvā nodarbībā 
skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes, par pamatu ņemot filmu “Dvēseļu putenis”. 
,,Latvijas Skolas somas” ietvaros arī Latvijas Leļļu teātris piedavā tā sauktās Dīvāna izrādes. Izrāde ,,Divas Lotiņas” 1.–5. 
klasei ir savdabīgs aktiermākslas veikums, darbojoties ar lellēm.”

PASĀKUMI... Kaut mēs atrodamies mājās, tas nav apturējis Skolēnu domi no pasākumu organizēšanas. 25. martā tika 
rīkots skolu sadraudzības pasākums „Vienoti ekrānos”. Šajā pasākumā piedalījās vairāk nekā 10 skolas no vairākām Latvijas 
pilsētām. Pasākums bija piepildīts ar „ice breaking” spēlēm, grupu darbiem un vēl vairākām aktivitātēm. Šādi pasākumi palīdz 
skolām uzturēt kontaktu, jo nav iespējams tikties klātienē. Vēl 6. maijā tika rīkots erudīcijas konkurss “Gudrs, visgudrākais”. 
(Skaties Ances Greidiņas aprakstu par konkursa norisi un rezultātiem!) Tas pierāda, ka apkārtējie apstākļi neapstādina 
darbošanās prieku, darbošanās prieku apstādini tu pats!

NOTIKUMU KALEIDOSKOPU VEIDOJA MARTISS BOIKA
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Madonas pilsētas vidusskola ir bagāta ar visdažādākajiem pasākumiem, sacensībām, turnīriem, konkursiem, 
labdarības, kā arī tīras vides akcijām. Skolēnu dome ir tā, kas katru gadu parūpējas par daudzpusīgiem pasākumiem, 
sākot ar fukšu iesvētībām un ceremoniju desmitajām klasēm, beidzot ar gada grandiozāko abpalvošanas pasākumu –  
„Gada skolēns” – un arī ar kādu atjautības konkursu. Skolēnu domes sastāvā ir 15 jaunieši no 9. līdz 12. klasei, kas cītīgi 
rīko sēdes un palīdz organizēt pasākumus pēc iespējas kvalitatīvāk un arī netradicionālāk. Skolēnu dome sastāv no 4 
komitejām – Sporta un skolas vides (vadītāja Dagnija Dreika), Mediju (vadītājs Edvards Rudzītis), Kultūras (vadītāja 
Krista Kušnere) un Iekšlietu (vadītāja Viktorija Silvestrova). Bet pati Skolēnu domes „galva” ir prezidijs, tie ir divi skolēni  –  
skolas prezidents un prezidenta vietnieks. Viņi čakli vada Skolēnu domi visu savu darbības periodu. Tomēr attālinātais 
mācību process ir licis pielāgoties un mainīt Skolēnu domes darbību, bet var atzīt – katrs  to ir spējis un arī attālinātajā 
mācību procesā notiek gan pasākumi, gan konkursiņi, gan aktīva darbība skolas sociālajos tīklos – Instagram un 
Facebook.

Tā kā prezidijā ir divi skolēni, to ik pa laikam nākas mainīt, jo, absolvējot skolu, vadīt Skolēnu domi vairs nav iespējams. 
Tieši šī iemesla dēļ šogad norisinājās „Prezidenta vēlēšanas 2021”.

Skolas prezidents var būt tas, kurš jau vismaz vienu gadu 
ir aktīvi darbojies kādā no Skolēnu domes komitejām un 
ir brīvprātīgi pieteicies un iesniedzis iesniegumu, ka vēlās 
kandidēt uz šo amatu. Bet viss nav tik vienkārši! Kandidātiem 
obligāti ir jābūt diviem, kas nākamo/-s gadu/-s veidos prezidiju. 
Tāpēc tiek izvirzīti iespējamie kandidāti uz Skolēnu domes 
„iekšējām priekšvēlēšanām”. Šogad tie bija Martiss Boika no 
10.b, Liene Eglīte un Edvards Rudzītis no 11.b. Otrajā kārtā tālāk  
tika izvirzīti Edvards Rudzītis un Liene Eglīte, bet Martisam bija 
lieliska iespēja smelties pieredzi un apsvērt iespēju kandidēt 
arī nākamgad. Martiss par savu priekšvēlēšanu pieredzi 
teic: „Priekšvēlēšanās es jutos pašpārliecināts, bet, protams, 
man bija arī satraukums, jo runā tika ieguldīts laiks un 
manas vislabākās idejas skolas uzlabošanai. Uz galvenajām 
vēlēšanām netiku, tomēr apsveru domu kandidēt uz šo amatu 

nākamgad. Nevar jau zināt, kā būs, laiks rādīs. Bet arī nākamgad piedalīšos pasākumu organizēšanā un ideju realizācijā, 
jo tikai mūsu pašu darbs un pacietība spēj vest mūs augstāk! Attālinātā procesa dēļ vēlēšanas notika neierasti, bet 
Skolēnu domes prezidents jau ir noskaidrots, un mans vēlējums prezidijam būtu – lai pacietība un izturība”. 

Tālāk izvirzītajiem kandidātiem – Lienei Eglītei un Edvardam Rudzītim – bija iespēja parādīt sevi un savas idejas 
sociālajos tīklos, kā arī pārņemt uz vienu dienu skolas Instagram profilu.

          Katram kandidātam arī bija sava afiša un sauklis.

SKOLAS PREZIDENTA VĒLĒŠANAS 2021
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  Jau pirms prezidenta vēlēšanām bija zināms, ka nākamā gada prezidiju veidos šie divi skolēni, bet cīņa par paša 
prezidenta amatu bija reizē gan sīva un satraucoša, gan draudzīga un pieredzes pilna.

Liene kandidēšanas laiku atceras kā pieredzes bagātu un skaistu notikumu: „Kamēr tu vēl mācies staigāt, tev 
būs zemes ceļus brist...  Šis vēlēšanu laiks visnotaļ ir bijis kas jauns, viegli satraucošs un izaicinājumu pilns, taču 
esmu ieguvusi daudz, daudz vairāk, kā tikai iekļūšanu Skolēnu domes prezidijā. Lielākais ieguvums bija spēja 
pārvarēt savas bailes, darīt to, kas šķitis neomulīgs, piemēram, reklamēties medijos, zinot, ka ne visi cilvēki otrpus 
ekrānam viesmīlīgi šīs ziņas uzņems. Ir būtiski nebaidīties, ļauties un uzdrīkstēties, jo galu galā ikkatrs no mums 
ir spējīgs, bet jāapzinās, ka it nekas nenāk par velti, ir jāiegulda smags darbs un jāspēj no daudz kā atteikties, lai ko 
jaunu sasniegtu. Vēl viena ārkārtīgi būtiska prasme, kas dzīves garumā ikvienam jāattīsta, ir spēja nesalūzt un 
nepadoties arī zaudējuma gadījumā. Ir jāspēj samierināties, nesaļimt un iet uz priekšu, jo allaž esmu uzskatījusi –  
katram no mums ir plāns un to, kas tajā ierakstīts, nav mūsu spēkos mainīt, tādēļ jāturpina attīstīties un lēkt piedzīvojumos! 
Esmu pateicīga par iespēju būt prezidijā un priecājos par savu topošo komandas biedru Edvardu, ar kuru kopā strādāsim 
pie jauniem mērķiem un idejām. Šis gads man ir iemācījis ticību sev un galu galā to, ka pārliecību sniedz tieši zināšanas. 
Protams, atsakos arī no izklaidēm, taču daudzās nodarbes mani piepilda un visbiežāk spēku rodu, esot dabā un harmonijā 
ar sevi. Citiem skolēniem novēlētu nebaidīties būt pašiem, prast pateikt ”nē” un būt drosmīgiem. Ir jātic sev, saviem sapņiem, 
jo, tik tiešām, viss ir sasniedzams, tikai jādara! Būs arī dienas, kad šķitīs, ka pasaule ir pret mani, būs tās neveiksmīgās 
dienas, bet tās mūs veido, un ir jāsaprot, ka pēc negaisa vienmēr ir saule. Kā arī nav svarīgi visiem izpatikt, pat ja tev ir viens 
cilvēks, kas tev tic, tas ir daudz! Esi drosmīgs un attapīgs, tad veiksme vienmēr sekos līdzi, tici tam, ka dzīvē viss izdosies, 
ej un cīnies!”

Toties Edvarda atziņa pēc vēlēšanu nedēļas, preses konferences un balsošanas bija šāda: „Vēlēšanu pieredze bija kaut 
kas pilnīgi jauns, bet tajā pašā laikā kaut kas izaicinošs. Daļēji negulētās naktis, veidojot afišu un runu, kā arī video filmēšana 
un pārfilmēšana publicēšanai sociālajos tīklos  – uz šiem darbiem  jau tagad atskatos kā uz labu un noderīgu pieredzi. Un 
tas arī atmaksājas, jo būt jaunajā Skolēnu domes prezidijā ir liels gods.  Nākamgad esmu gatavs darīt daudz, atdošu savu 
enerģiju un laiku skolai. Manuprāt, ar Lieni veidosim lielisku komandu. Tiekamies nākamgad!”

Kandidātiem viens no svarīgākajiem notikumiem bija preses konference 26. aprīlī plkst. 12.00 Zoom platformā. To bija 
iespēja vērot visiem skolas skolotājiem un vidusskolas skolēniem.

 Pēc kandidātu reklamēšanās nedēļas no 19. līdz 23.aprīlim, preses konferences un vidusskolas skolēnu un skolas 
skolotāju balsošanas no 26. līdz 28.aprīlim rezultāti tika paziņoti Instagram platformā live video veidā plkst. 16.00. Tās 
atskats pieejams saitē ej.uz/MPVkonference. Šajā notikumā savus vēlējumus un sveicienus bija sagādājuši arī iepriekšējie 
skolas prezidenti – Laura Riekstiņa, Laura Ruskule un Andis Poļaks. Balsošanas rezultāti procentos bija šādi – 37 pret 63, 
kur pārsvaru ieguva un par Skolēnu domes prezidentu kļuva Edvards Rudzītis.

Arī tagadējais Skolēnu domes prezidijs – Linda Kaščuka 
un Kārlis Gailums – vienmēr paliks skolas atmiņā, viņi jau 
trešo gadu ir daļa no Skolēnu domes, toties pēdējos divus 
gadus – prezidente un prezidenta vietnieks. Linda Kaščuka 
par savu pieredzi stāsta: „Divi gadi kā Skolēnu domes 
vadītājai man ir iemācījuši to, ka mēs augam, tikai darot, 
uzņemoties atbildību un lecot nezināmajā! Katra diena ar 
Skolēnu domi bija kā ieguvums, jo komandā māca viss 
– neizdošanās, veiksmes, kļūdas, pozitīvas atsauksmes, 
gandarījums, priekpilnas atmiņas....Jaunajam prezidijam 
novēlu izvirzīt  mērķus un tos realizēt, kā arī baudīt 
procesu, kas dažkārt ir svarīgāks par iznākumu!” Arī Kārlis 
Gailums piebilst: „Šķirstot kalendāru un atmiņu albumu, 
nonācu pie viena secinājuma – Skolēnu dome ir spējīga 
uz jebko, tikai ir nepieciešams gribasspēks. Neskatoties 
uz Covid–19 izplatību un epidemoloģisko stāvokli Latvijā, 

Skolēnu dome ir spējusi pielāgoties, radīt iespēju  iesaistīt jauniešus arī attālināti. Kaut arī vienmēr vislielāko uztraukumu 
rada gada sākumā Skolēnu domes sastāva izveide, mēs esam spējuši izveidot spēcīgu un radošām idejām pilnu Skolēnu 
domes komandu. Protams, esot prezidenta vietniekam, secinu, ka viss sasniegtais nebūtu bijis iespējams, ja nebūtu blakus 
tik talantīga un radoša  prezidente kā Linda  Kaščuka. Es vēlos teikt lielu paldies skolas vadībai, jauniešiem, Skolēnu domes 
ģimenītei un arī Lindai par doto iespēju un visiem skaistajiem brīžiem, kas tika piedzīvoti.” 

APSKATU SAGATAVOJA DAGNIJA DREIKA
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