
MAĢISKĀ 

2016 

REDAKCIJAS SLEJA 
 Palicis vien mazāk kā mēnesis  līdz 
mācību gada beigām. Laiks tiešām skrien vēja 
spārniem, jo vēl tik tikko zeme bija noklāta 
balta un visi atgriezāmies no ziemas 
brīvdienām, un katram no mums bija kādas 
apņemšanās. Vai kāds ir paveicis iecerēto? 
Vai tomēr atmetis tām ar roku? To mēs 
nezinām, taču noteikti gan devītajiem, gan arī 
divpadsmitajiem svarīgi ir pabeigt skolu ar 
labām sekmēm. 
    Kā jau pavasaris, tas ir mainīgs, tad 
saules stari tā vien laužas caur logiem un sauc 
ārā, tad līst lietus un neko citu kā siltumu 
negribas. Bet viena lieta mācību gada beigās 
ir nemainīga – spriedze. To var sajust no katra 
skolēna, jo katram rūp savas sekmes un 
labāks rezultāts. Bet nevajag pārcensties, ir 
jāatvēl arī brīdis atpūtai! Ieskaties krāsās, kas 
mijās debesīs vakaros, ieelpo brīvības un 
svaiguma smaržu, un nopūties, viss būs labi! 
 Drīz arī pienāks ilgi gaidītais 
vasaras brīvlaiks, tas būs pavisam drīz! Citi 
aizies uz atgriešanos septembrī, bet daži 
aizies citu ceļu. Mēs neskumsim, jo zinām, ka 

katra ģimnāzista sirsniņā paliks šaurie gaiteņi, 
lieliskie pasākumi un smaidīgie skolotāji!  Uz 
tikšanos! 

 Linda Amura (9.) 

MAIJS 

No 28.03. līdz 5.04. MV  
koris ar savām skaistajām 
balsīm pieskandināja 
Itāliju! 
 

Valsts ģimnāzijas Latvijā 
svin 20 gadus.  
 

8.04.  Madonas reģionālais 
tirgus Maxima XX, 
ģimnāziju pārstāv 4 skolēnu 
mācību uzņēmumi. 
 

14.04. Starptautiskajā 
skolēnu mācību uzņēmumu 
festivālā Lietuvā uzvaras 
laurus plūc Madonas Valsts 
ģimnāzijas SMU 
“Rakstums” un  “Teselli”. 
 

1.05. koru skate Madonā. 
Madonas Valsts ģimnāzijas 
jauktais koris iegūst 
1.pakāpes diplomu. 
 

5.05 Talantīgākie 
ģimnāzisti mērojas spēkiem 
“Mūsu talantos”. 
 

Aktīvais olimpiāžu laiks 
tuvojas noslēgumam, 11.05. 
un 12.05. uzvarētāji tiks 
godināti novada pasākumā. 
Starp laureātiem ļoti daudz 
mūsējo! 
 

No 18.05. līdz 25.05. 
divpadsmit vienpadsmito 
klašu skolēni dodas uz 
Strasbūru, lai piedalītos 
Eiropas jaunatnes dienās. 
 

30.05. Mācību gada 
noslēgumā — Sporta diena, 
kā arī svinīgā līnija, kurā 
tiks nosaukta Superklase 
2016. 
 

Tuvojas mācību gada 
noslēgums! Būsim čakli! 

 

Žanete Zirne (12.c) 

ĪSZIŅAS 

 Ko darīt vasarā? Tieši tāpēc 
„Maģiskā” vērsās Madonas novada 
pašvaldības uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļā pie Ilzes Voginas. Šī gada 
vasaras mēnešos – laika posmā no 1.jūnija 
līdz 31.augustam Madonas novada 
pašvaldība īstenos projektu „Jauniešu 
karjeras izvēle un amata prasmju apguve’’, 
piešķirot finansējumu 35 jauniešu 
atalgojumam. Projekts paredz darbavietu 
piedāvājumu Madonas novada jauniešiem 
vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Šobrīd jau 
pieteikšanās vakancēm beigusies, 
nākamnedēļ tiks uzsāktas darba intervijas. 
 Jaunieši par darba iespējām var 
interesēties arī Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA). Skolēnu pieteikšanos 
dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumam NVA uzsākta 2.maijā. Arī šogad 
skolēni vasaras darbam var pieteikties 
elektroniski ar NVA interneta vietnes 
starpniecību. Lai aizpildītu skolēna 
pieteikumu, būs nepieciešams derīgs personu 
apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). 
Vasaras nodarbinātības pasākumā varēs 
piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 

gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. 
Kāda ir ģimnāzistu pieredze? 

 Mūsu skolas skolēni strādā vasarā, 
daļa darbu izbauda, daļai gadījies strādāt arī 
tādā vietā, kur vēlreiz būt negribētos.  
 Jānis no 12.c ir strādājis gan 
Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. 
Darbu Anglijā, Spaldingā dabūjis caur “One 
Call Recruitment” aģentūru uz visu vasaru. 
Viņš teic, ka tas nebija pārāk grūts un varēja 
labi nopelnīt. Turpretim, strādājot Latvijā 
ceļu darbu jomā, nācies secināt: „Ar 
kolēģiem bija jautri, bet kopumā darbs 
nepatika.” 

 Ir ģimnāzisti, kas vasarā iejutušies 
aukles profesijā— tiesa, darbs paticis vidēji. 
Cits visu pagājušo vasaru strādājis 
„Simple+”, vēl kāds par viesnīcas 
administratoru SIA „Kālezers”  - šis darbs 
gan paticis! 
 Lai arī jums paveicas atrast darbu, 
kas sagādā prieku! 
 

Žanete Zirne (12.c) 

Darbs vasarā 
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Valsts ģimnāzijas Latvijā svin  
Šogad Valsts ģimnāzijām aprit apaļi 20 gadi.1996. 

gadā tika izveidotas pirmās astoņas ģimnāzijas- Rīgas Valsts 
1. ģimnāzija, genskalna Valsts ģimnāzija, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Siguldas Valsts 
ģimnāzija, Viļakas Valsts ģimnāzija un Preiļu Valsts 
ģimnāzija. 

imnāzijas tika veidotas ar nolūku gatavot skolēnus 
mācībām augstākajās izglītības iestādēs, kurās uzsākt gaitas 
pēc vidējās izglītības iegūšanas. Sarunā ar direktori Vandu 
Madernieci noskaidroju, ka ģimnāzijām ir jāizpilda obligātie 
kritēriji- centralizēto eksāmenu vērtējumiem vidēji skolā jābūt 
par vismaz 10% augstākiem, nekā vidēji valstī. Lieki piebilst, 
ka mūsu skola ar šo pārbaudījumu tiek lieliski galā. Madonas 
Valsts ģimnāzija katru gadu ierindojas no 5.-10.vietai Valsts 
ģimnāziju vidū eksāmenu vērtējumos. Lai kļūtu par 
ģimnāziju, ar labiem rezultātiem eksāmenos vis nepietiks, 
skolai ir jārealizē dažādu virzienu izglītības programmas. 
Pašlaik, jau iestājoties proģimnāzijā, mūsu skola piedāvā - 
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu un 
arī tādu programmu, kā citās skolās. Līdzīgi ir arī vidējās 
izglītības posmā, katram skolēnam ir iespēja izvēlēties, kurā 
klasē mācīsies, vai tā būs dabaszinību klase, vispārizglītojošā 
klase vai humanitārā klase, tas nu ir katra paša ziņā. 

Būt par ģimnāziju ir sava veida pienākums, izdzirdot 
šo vārdu uzreiz iedomājamies kaut ko augstāku, gudrāku un 
tehnoloģiski attīstītāku, tieši tādēļ regulāri Madonas novadā 
tiek rīkoti metodiskie pasākumi un semināri, kuru laikā mūsu 
skolas skolotāji nodod pieredzi citiem skolotājiem, tādējādi 
ceļot skolotāju zināšanu līmeni. 

Madonas Valsts ģimnāzija durvis vēra 2003.gadā, nu 
jau ģimnāzijas statusā, atdaloties no Madonas 1. vidusskolas. 
Vienlaicīgi ar Madonu durvis vēra Dobeles un Jelgavas Valsts 
ģimnāzijas. Kā jau katrai skolai pieklājas, ir vajadzīgs 
direktors. Tika izsludināts konkurss, interesenti varēja 
pieteikties, to skaitā bija mūsu skolas direktore Vanda 
Maderniece, kura tajā laikā vēl strādāja Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolas filiālē. Pirmo pusgadu Vanda 

gan centās apvienot abus darbus, taču saprata, lai skola kārtīgi 
funkcionētu, tā 
jāvada ar 100% 
atdevi, un otro 
mācību semestri 
uzsāka nu jau 
strādājot tikai par 
direktori mūsu 
skolā. 

Taujājot 
par nākotnes vīziju, 
izkristalizējas, ka 
ģimnāziju skaitu ir 
plānots palielināt līdz 34 skolām. Pašlaik Latvijā veiksmīgi 
darbojas divdesmit septiņas Valsts ģimnāzijas, tas nozīmē, ka 
vēl plānā ir paredzētas septiņas skolas. Tas vajadzīgs 
galvenokārt tādēļ, lai mācības ģimnāzijās būtu iespējamas 
visā Latvijas teritorijā. Uz doto brīdi Kurzemē atrodas 
vismazāk šādu skolu. 

Kā jau ierasts, dzimšanas dienas atzīmē, turklāt 20 
gadi ir nopietns skaitlis, par kuru katrs ģimnāzijā strādājošais 
skolotājs sev var papliķēt uz pleca un pateikt paldies par 
darbu un sadarbību. Lai krāšņi nosvinētu un ievadītu nākamos 
20 un vairāk gadus, ģimnāzijas rīkoja kopkoncertu, kurā 
piedalījās katras skolas koris, deju kolektīvs vai pūtēju 
orķestris. Šis koncerts norisinājās 28.aprīlī Vidzemes 
koncertzālē Cēsīs. Mūsu skolu pārstāvēja jauktais koris, 
turklāt vietu skaits bija ierobežots, iespēja dziedāt tika dota 
tikai 30 kora dalībniekiem. Skatītāju vidū bija skolas 
darbinieki, domes pārstāvji, vecāki, kā arī skolēni, kas aktīvi 
darbojas skolēnu padomē. 

Taču šis nav vienīgais jubilejas pasākums. Šogad 
oktobrī norisināsies noslēguma konference par godu jubilejai, 
kurā tiks apspriests līdz šim paveiktais un nākotnē iecerētais. 

Novēlot veiksmi visām ģimnāzijām, gribu citēt 
Zentu Mauriņu: „Gudrība ir lielākais, ko cilvēks var sasniegt”. 

 Ieva Pūce (10.b) 
 

Mūsu klase ir īpaša – esam mazākā klase skolā, kā 
arī vienīgā klase, kuras novirziens ir humanitārs. Tas, ka klase 
ir maza, nekādā veidā mums netraucē, tikai dod iespēju vairāk 
saliedēties un iepazīt katru klasesbiedru tuvāk. Par mūsu klasi 
var ļoti labi pateikt, ka esam humanitārie – visiem ļoti labi 
padodas valodas, katrs ir radošs un komunikabls, neviens 
nebaidās izteikt savu viedokli. 

Zanda, kura šeit mācījās arī 7.-9. klasē, par jauno 
klasi  saka: ‘’Manā klasē iet kā pa amerikāņu kalniņiem, 
augšā un lejā. Mēs esam tikai divpadsmit. No sākuma šķita, 
ka var sadzirdēt savu elpu, sēžot klasē, taču tagad ieejot klasē, 
kur ir daudz cilvēku - tas ir tik savādi un nepierasti. Mūsu 
puiši pat piedalījās aerobikā! Tas nozīmē, cik mēs visi kopīgi 
varam darīt lielas lietas it visā!’’ Marta mācās šeit pirmo 
gadu, kā lielāko plusu viņa min to, ka apkārt visi ir ļoti atvērti 
un draudzīgi, vienmēr gatavi sadarboties, lai radītu jaunas 
idejas, atbalsta viens otru. Viņai ļoti patīk, ka skolā ir silta un 
mājīga gaisotne, var justies brīvi un nepiespiesti.  

Šogad pirmo gadu ir jauns mācību priekšmets Mediji 
un komumikācija, kuru mācās visa klase, kas ir paradījis 
mācīšanās iespējas no cita rakursa. Pienākot gada beigām, 
šķiet, ka visi jau pieraduši pie 3.svešvalodas mācīšanās, kas ir 
grūtāk, kā šķita. Esam apzinājušies, ka katru izteikto vārdu 
dzird visa klase, jo mūsu ir tiešām maz! Daudz sanācis 
vienam otru iepazīt ne tikai skolā, bet arī ārpus. 

Šis gads ir paskrējis nemanot, šķiet, ka tikai tikko 
stāvējām lietū Saieta laukumā, sagaidot 1.septembri. Milzīgs 
paldies mūsu klases audzinātājai Līvai Auziņai, kura šogad 
tiešām ir ieguldījusi lielu darbu, lai mūs saliedētu, vienmēr 
atbalsta un ir saprotoša. Gads ir pavadīts tiešām lietderīgi un 
būs daudz lielisku atmiņu! 

 

Beāte Beatrise Mazūre (10.a) 

Mazākā klase ģimnāzijā 
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Kā jau katru gadu, arī šogad 
norisinājās Latvenergo veidotais 
konkurss EXPERIMENTS. 
”Eksperiments” ir Latvenergo erudīcijas 
konkurss 8. un 9.klašu skolēniem., kur 
nozīmīgu vietu ieņem fizika. 

 Arī šogad skolotāja Vija 
Bebriša ar 9.klases komandu “Epsilons 
9” (Līva Igaune, Toms Zvirgzdiņš, 
Artūrs Zvirgzdiņš, Aleksejs Jekimovs, 
Eduards Zigfrīds Aveniņš) piedalījās 
konkursā, veicot dažādus uzdevumus,  
kurā tika iesaistīti pat klasesbiedri. 
Darbs vainagojās panākumiem, un 
komanda nopelnīja iespēju piedalīties  
konkursa pusfinālā Rīgā, kur 
dalībniekus atbalstīja viss klases 
kolektīvs. 

 “Maģiskā” aicināja dalībniekus 
komentēt šo notikumu: 

Kā notika sagatavošanās 
pusfinālam? 

Galvenais jau bija apmeklēt konsultācijas, jo 
skolotāja Vija mums mācīja visu. Sākot no 
pamatiem, līdz pat samērā augstam līmenim. 
Lasījām daudz, jo katrs klasesbiedrs bija 
sagatavojis veselu lapu ar vēsturiskiem 
faktiem par fiziku. Protams, arī strādājām 
praktiski, jo nevar jau visu iemācīties no 
grāmatām. 

Kas tika ziedots, bet kas iegūts 
sagatavošanās posmā? 

Domājams, ka ziedot varējām vienīgi laiku. 
Ilgi sēdējām konsultācijās, lai tikai sasniegtu labāko. 
Mēs ieguvām zināšanas, jo savādāk mēs nemaz 
netiktu tik tālu. Iemācījāmies sadarboties, jo viens 
cilvēks nevar visu izdarīt. To mēs darījām visi kopā. 
Mūs atbalstīja arī visi skolotāji un klasesbiedri, un tas 
deva pārliecību par savām zināšanām. 

Cik tālu jūs domājat tikt? 

Protams, līdz galam. Mēs zinām, ka esam 
pietiekami stipri un motivēti, lai parādītu tikai labāko, 
tādēļ ceram iekļūt finālā un uzvarēt. Pat laimēt 
ceļojumu uz Itāliju! Lai nu kā, pašlaik svarīgi ir iekļūt 
finālā, bet pēc tam jau redzēs. 

Lai vai kā, jūs lasītāji, jau noteikti zināt — 
komanda “Epsilons 9” iekļuva finālā un izcīnīja  
otro vietu. Kādas emocijas pēc fināla? 

Protams, nedaudz žēl, ka nav pirmā vieta, jo tie 
bija tikai četri punkti, kas šķīra mūs no uzvaras! Tā 
bija viena spuldzīte, kas mūs iegāza, tomēr, kas 
darīts, darīts. Otrā vieta ir labāka, nekā pēdējā un 
tomēr nav pirmā. Mūs uzvarēja kādi jelgavieši, par ko 
neesam īpašā sajūsmā.  

 

Iluta Žīgure (9.)  

Eksperiments izdevies! 

Zināšanas ir gudra cilvēka ieguvums. Kas tic, tam jāmācās, bet, 
kas kaut ko zina, tam tas jārealizē. 

/P.Donovs/ 
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Maģiskā  - iedvesmas bagātākā avīze 

Veiksmīgākais SMU 

 21. aprīlī mūsu skolā notika starpnovadu skolu 
avīžu skates noslēguma pasākums, kurā piedalījās 6 
skolas—Lubānas vidusskolas, Meirānu Kalpaka pa-
matskolas, Lazdonas pamatskolas, Degumnieku pa-
matskolas, Madonas pilsētas 1.vidusskolas, kā arī Ma-
donas Valsts ģimnāzijas avīžu veidotāji. 
 Pirmā aktivitāte bija iepazīšanās, kuru vadīja 
mūsu avīzes redaktore Žanete Zirne. Nākošās aktivitātes 
laikā mēs žurnālistes Sanitas Dāboliņas vadībā ie-
pazināmies tuvāk ar avīžu redakcijas darbu, un tas bija 
ļoti interesanti. Pēc tam mums bija jāsadalās pa grupām 
un pašiem jāizplāno, ko mēs rakstītu savā jaunizveidotā 
avīzē.  
 Madonas Valsts ģimnāzijas bioloģijas kabinets 
nebija vienīgā vieta, kur norisinājās pasākums. 
Pasākuma dalībnieki devās arī uz Madonas 
Novadpētniecības un mākslas muzeju, kur, kopīgi 
darbojoties, izzināja Madonas ēku celtniecības vēsturi. 
 Un tad jau pienāca svinīgais  pasākuma 
noslēgums, kurā tika apbalvoti visi, jo katram ir savs 
talants un savas intereses, kā arī katra avīze ir unikāla. 
Par labāko avīzi tika nominēta Lazdonas pamatskolas 
skolēnu avīze “Mirklis”. Tāpēc nākamgad avīžu skate 
notiks Lazdonas pamatskolā, un mēs ļoti ceram, ka arī 
citas apkārtnes skolas izdomās veidot skolu avīzi un 
skatē piedalīsies vēl vairāk skolēnu rakstītu laikrakstu. 

 Mūsu skolas avīze “Maģiskā” tika nominēta kā 
“Iedvesmas bagātākā avīze”. Paldies redkolēģijai!  

Lara Babina (8.b) 
     

  

 “Rakstums” ir skolēnu 
mācību uzņēmums, kurā darbojas 
Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieces – 
Asnāte Zirne no 11.a klases, Rebeka 
Birziņa no 11.b klases un Vendija Heisele 
no 12.c  klases. Šis ir uzņēmums, kur 
meitenes veido rokassprādzes dažādās 
tehnikās un no dažādiem materiāliem. 
Skolēnu mācību uzņēmums “Rakstums”  
plūcis laurus jau dažādos konkursos— 
Junior Achievement Latvija 
Starptautiskajā SMU konkursā saņemta nominācija  
“Labākā pārdošanas komanda”, bet Junior Achievement 
Lietuva Starptautiskajā SMU konkursā iegūta 1.vieta. 
Uzņēmums novērtēts arī dažādos tirdziņos.  Lai 
uzzinātu, kā iet mūsu veiksmīgajām biznesmenēm, uz 
“Maģiskās” jautājumiem atbildes sniedza Asnāte Zirne. 

 

Kas jūs pamudināja veidot savu biznesu? 

- Jau 10.klasē man bija ideja par uzņēmuma 
izveidošanu, bet galu galā viss pajuka, un tā tam visam 
tika atmests ar roku. Pat nezinu kā, bet laikam jau 
nejauši par SMU darbību uzzināja Rebeka, kura jau 
iepriekš mezgloja un pārdeva savas rokassprādzes. Viņa 
bija galvenā rokassprādžu idejas iniciatore. Rebeka 

meklēja sabiedrotos, un tā kā mēs visas 
trīs dzīvojam skolas kopmītņu vienā stāvā, 
šādi radās mūsu biznesa ideja.   
Kāpēc tieši rokassprādzes? 

- Kā jau minēju, Rebeka ar to jau iepriekš 
nodarbojās, un, ja ir tāda iespēja kā 
skolēnu mācību uzņēmums, kāpēc gan to 
neizmantot? 

Vai viegli ir sadalīt pienākumus savā 
starpā?  
- Ir viegli sadalīt pienākumus savā starpā, 

jo katrai ir tāda sava ‘’niša’’, es  nodarbojos ar 
rokassprādžu aušanu un pērļošanu, Vendija mezglo 
draudzības rokassprādzes un veido rokassprādzes ar 
pogām un ādu, Rebeka apstrādā lentītes un veido 
laikietilpīgākās un pieprasītākās rokassprādzes – 
mezglotas rokassprādzes ar latviešu rakstiem.  
Kādi ir jūsu nākotnes ieskati? Ko vēlaties sasniegt? 

- Šī brīža mērķis ir 10.maija brauciens uz Latvijas SMU 
finālu, kā arī godam noslēgt SMU „Rakstums” darbību. 
  

 Turēsim īkšķus par mūsu čaklajām meitenēm 
un gaidīsim patīkamus rezultātus SMU finālā!  

 

Agita Luīza Berģe (11.a) 



5.lpp. MAIJS 

Šogad jau 10. gadu pēc kārtas tika organizēts 
jūrniecības nozares konkurss vidusskolēniem "Enkurs 
2016", kurā piedalījās arī Madonas Valsts ģimnāzijas 
komanda. Tās sastāvā bija Dairis Virkstenis (11.b), 
Krišjānis Beļaunieks(11.b), Oskars Broks (11.b), Dāvids 
Siliņš (11.b), Reinis Pabērzs (12.c), Māris Romanovs 
(10.b), Kristers Ķeveris (10.b), Rihards Caune (11.b), Jānis 
Miška (10.c).  

Konkursā Enkurs jaunieši reālos apstākļos – 
jūrnieku treniņu centros, ostās un uz kuģiem – veic 
atraktīvus uzdevumus – demonstrē savas prasmes kuģu un 
laivu vadīšanā, cietušo glābšanā, ugunsgrēku likvidēšanā un 
citās 

disciplīnās. Enkura galvenais mērķis ir ieinteresēt 
vidusskolniekus par iespēju apgūt jūras virsnieka profesiju. 

Šogad konkursā piedalījās 22 skolu komandas no 
visiem Latvijas reģioniem – Liepājas, Ventspils, Rojas, 
Brocēniem, Bauskas, Valmieras, Alūksnes, Rēzeknes, 
Jēkabpils, Rīgas un citiem. Enkurs tika organizēts trīs 
atlases kārtās (19.03. koledžā Novikontas, 09.04. jūrnieku 
treniņu centrā LAPA, 16.04. Rīgas brīvostas akvatorijā, 
sadarbojoties ar Jūras Spēki Krasta apsardzes dienestu), 
savukārt fināls notika Latvijas Jūras akadēmijā 23. aprīlī.  

Madonas Valsts ģimnāzijas komanda piedalījās 

atlases kārtā, kas norisinājās 19. martā koledžā Novikontas. 
Tur tika izcīnīta 2. vieta un ceļazīme uz finālu 23. aprīlī. 
Mūsu komanda saņēma arī “Simpātiju balvu visforšākajai 
komandai”,  Novikontas Jūras koledžas sponsorētu elpu 
aizraujošu izbraucienu pa Daugavu ātrgaitas laivā 
profesionāla kapteiņa pavadībā un senlatviešu pusdienas 
Krasta Lido. 

23. aprīlī notika lielais fināls, kurā Madonas Valsts 
ģimnāzija, 12 komandu konkurencē, ierindojās 7. vietā. 

Par konkursa iespaidiem vairāk stāsta komandas 
dalībnieki Reinis Pabērzs (12.c) un Oskars Broks (11.b ). 
Ko vērtīgu ieguvāt no piedalīšanās konkursā? 

Reinis:  Ieguvu jaunu pieredzi un zināšanas, iemācījos 
labāk sadarboties komandā. 
Oskars: Tā kā šis bija ar jūrniecību saistīts pasākums, 
ieguvu daudz zināšanas saistībā ar jūrniecību, to, cik 
patiesībā daudz jāzina, lai dotos jūrā, kā, piemēram, par 
gaismas signāliem, jūrniecības karogiem, skaņas signāliem 
utt. Tāpat ieguvu ļoti jauku un labi pavadītu dienu ar 
komandas biedriem. 
Kā jūs vērtējat šāda konkursa organizēšanu? 

Reinis: Šāda veida konkursi ir interesanti un spēj ieinteresēt 
jauniešus aizdomāties par mācībām saistībā ar jūru. 
Oskars: Šī konkursa organizēšanu es vērtēju ļoti pozitīvi, 
jo šī ir ļoti oriģināla un veiksmīga ideja, kā jauniešus 
ieinteresēt jūrniecības jomā. Šeit tiek dota iespēja pašam 
nedaudz izjust to, kāds patiesībā ir šis darbs, kā arī, 
protams, iespēja labi pavadīt laiku. 
Vai  jūs ieteiktu citiem skolēniem piedalīties šāda veida 
konkursos? 

Reinis: Protams, piedaloties šādā konkursā, tu tikai izaicini 
sevi darīt kaut ko jaunu. 
Oskars: Es noteikti iesaku piedalīties šāda veida 
konkursos, jo kādēļ gan nepaplašināt savu redzesloku un 
varbūt vēl dabūt iespēju tikt ceļojumā uz Stokholmu, ko 
izcīna pirmās vietas ieguvēji. 

Madara Lindāne (12.c) 

Vērtīga pieredze konkursā Enkurs 6  

    Liela daļa ģimnāzistu ir dejotāji — gan 
mūsdienu, gan arī tautas dejās. Mēģinājumi ir ritējuši 
spraigi un katrs ir centies, lai sasniegtu labāko un augstāko 
vērtējumu.  
 Pirms kāda laika, 23.martā, Madonas Kultūras 
namā norisinājās mūsdienu deju skate, kurā piedalījās arī 
mūsu pašu ģimnāzisti, kas dejo mūsdienu deju kolektīvā 
‘”Aliens’’, kā arī individuāli. Uz skati bija sabraukuši arī 
citi kolektīvi no Madonas novada, tomēr acīmredzami 
Aliens bija labākie, tomēr rezultāts visus neiepriecināja, 
kaut arī bija iegūts augstākais vērtējums - 2. pakāpe.  
  Savukārt 6.aprīlī norisinājās  Madonas  deju 
apriņķa skolu tautisko deju kolektīvu skate. Arī tajā 
piedalījās daudz dejotāju no ģimnāzijas, kas dejo gan 
Madonas Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu tautas deju 
kolektīvā, gan arī TDA ”Vidzeme’’. Abiem kolektīviem 

veicās ļoti labi, un pat mazākās kļūdas neļāva pārņemt 
prieka sajūtu par padarīto darbu, kas iepriecināja ne tikai 
dejotājus, bet arī kolektīvu vadītāju Jeļenu Rudzīti. 
Madonas Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu tautas deju 
kolektīvs ieguva 1.pakāpi, kas patiešām pārsteidza pašus 
dejotājus un deva spēku strādāt arī tālāk! TDA ”Vidzeme’’ 
ieguva augstāko pakāpi, kas, protams, vēlreiz pierāda, ka 
kolektīvā dejo centīgi un labi dejotāji! 
 Tomēr ar skati gan viss nebeidzas, drīzumā 
gaidāmi koncerti, kur arī mūsu kolektīvi dejos. Veiksmi arī 
turpmāk! 
 

Linda Amura (9.) 
  

Dejotāji piedalās skatēs 
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 Šogad mūsu mīļajai 
un skaistajai Madonai ir lieli 
svētki – 90 gadu jubileja. 
Tāpēc visa gada garumā tiks 
rīkoti Madonai veltīti 
pasākumi, taču galvenās 
norises sagaidāmas no 1. 

līdz 5. jūnijam. Madona ir „Pilsēta, kur esi gaidīts” 
jebkurā gadalaikā. Tā vienmēr sagaida ar zaļiem 
pakalniem un ielejām, ar aktīviem, radošiem un 
talantīgiem iedzīvotājiem, ar ēkām, kurām katrai ir 
sava vēsture un savs stāsts. Un tāpat arī katram 
ģimnāzistam, kurš dzīvo Madonā, ir savs viedoklis un 
savas īpašās atmiņas, kas saistītas ar Madonu.  
 Cik ilgi Tu jau dzīvo Madonā?  
Zanda Krūmiņa (10.a): Madonā dzīvoju no kādiem 5 
vai 6 gadiņiem, tātad 12 vai 11 gadus. 
Monta Ananiča (12.a): Madonā dzīvoju un esmu kopš 
savas dzīves pirmās sekundes. 
Edijs Krēsliņš (12.a): Madonā dzīvoju nepilnus 5 
gadus. 
-Kādas ir Tavas pirmās atmiņas, saistītas ar 
Madonu? 

Zanda Krūmiņa (10.a): Manas pirmās atmiņas varētu 
būt tie mirkļi, kad izgāju pagalmā un iemācījos trikus 
taisīt uz stieņiem (apmest kūleni, griezties trīs reizes 
pēc kārtas, turēties bez rokām), kur lielie puiši 
pievilkās, bet vēl arī tas, ka jau pirmajā klasītē izlūdzos 
mammai, lai varu iet viena uz skolu ar kājām. 
Monta Ananiča (12.a): Man šķiet, ka pirmais tāds 
pasākums, kas saistās ar Madonu,  ir „Sinepes un 
Medus”, kas notika stadionā. Vislabāk atceros dzelteno 
lāci, kas tur staigāja. 
Edijs Krēsliņš (12.a): Neviens spilgts notikums prātā 
nav palicis, bet atceros, ka pirms aptuveni 10 gadiem 
bieži pirku apģērbu un datorspēles āra tirgū, kurš bija 
pretī Poruka ielai, un ka tajā ēkā, kur tagad atrodas 
bārs "Barbados", otrā pusē bija pārtikas bāze.  
"Maxima XX" ar daudz pircējiem, zemām cenām un 
garām rindām. Tie, kuri arī to atceras, sapratīs. 
Ar ko lepojies Madonā? 

Zanda Krūmiņa (10.a): Madona, manuprāt, ir ļoti 
skaista. Katrā sezonā ir kādas dekorācijas novietotas 
un, protams, lepojos, ka dzīvoju tādā atsaucīgā pilsētā, 
jo uzskatu, ka šeit ir ļoti atvērti cilvēki. 
Monta Ananiča (12.a): Madona ir pilsēta, kura, 
manuprāt, vienmēr sasniegs tos mērķus, ko ir 
uzstādījusi. Šeit viss ir skaists un sakopts. 
Edijs Krēsliņš (12.a): Madonā lepojos ar visur 

labiekārtotajiem gājēju ceļiem un Madonas sporta 
centru, kas paver plašas iespējas aktīvam 
dzīvesveidam. 
Ko, Tavuprāt, Madonā vajadzētu uzlabot? 

Zanda Krūmiņa (10.a): Katrs jau gribētu pačīkstēt 
par savām personīgajām vēlmēm - biežāki autobusa 
maršruti, vairāk apgaismojuma naktī, bet tā globāli, 
manuprāt, viss ir moderns un labs. 
Monta Ananiča (12.a): sti nezinu, bet būtu ļoti forši, 
ja kaut kur Madonā būtu pludmales volejbola korts, jo 
vienmēr vasarā pie karjera ir miljons cilvēku. Un 
prieks, ka jautājums par spoguļiem pie 
nepārredzamiem krustojumiem jau ir nokārtots.  
Edijs Krēsliņš (12.a): Madonā varētu izveidot 
boulinga zāli, lai varētu jautrāk un citādāk, nekā 
ierasts, pavadīt brīvdienu vakarus. 
Kādu Tu redzi Madonu pēc 10 gadiem? 

Zanda Krūmiņa(10.a) Es ceru, ka pēc desmit gadiem 
manas paaudzes cilvēki redzēs iespēju pēc studijām 
atgriezties Madonā un strādāt savā dzimtajā pilsētā. 
Tas būtu ļoti jauki. 
Monta Ananiča (12.a): Es ļoti gribētu Madonā redzēt 
trīs skolas, kā tas ir šodien, un vairāk skolēnus, kas 
tajās mācās.  
Edijs Krēsliņš (12.a): Pēc 10 gadiem Madona būs 
vieta, kur atbraukt ciemos, satikt draugus un ģimeni. 
Madona varētu kļūt par svarīgu reģiona centru un labu 
vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai. 
Ko novēli Madonai 90 gadu jubilejā?  
Zanda Krūmiņa (10.a): Lai Madonas vārds turpina 
izskanēt Latvijā, kā arī ārpus mūsu valsts robežām, jo 
šeit un tās apkārtnē ir daudz talantīgu cilvēku un 
interesantu lietu, kuras priecē actiņas! 
Monta Ananiča (12.a): Madonai 90 gadu jubilejā 
novēlu lielu balli, lai šī jubileja ir neaizmirstama un par 
to lai runā līdz pat 100 dzimšanas dienai un vēl ilgāk!  
Edijs Krēsliņš (12.a): Es Madonai novēlu, lai 
konflikti neļauj sašķelt sabiedrību un lai iedzīvotāji ir 
saticīgi un vienoti mērķa labā! Madona būs tik spēcīga, 
cik spēcīgs ir tās vājākais posms. 
 

Kintija Smoča (12.a) 
 

  

Madona būs tik spēcīga, cik spēcīgs 
būs tās vājākais posms 
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 No 29.marta līdz 5.aprīlim 
Madonas Valsts ģimnāzijas jauktais 
koris piedalījās starptautiskā festivālā 
“Lago di  Garda”. Festivālā piedalījās 
13 kolektīvi no 7 valstīm: Latvijas, 
Igaunijas, Itālijas, Bulgārijas, 
Francijas, Krievijas un Baltkrievijas. 
Par gūtajām emocijām lūdzām 
pastāstīt kora dalībnieci Ievu 
Karpovu (11.b): 
 “Man pašas marta beigas un 
aprīļa sākums bija tā nedēļa, kad 
aizmirsu realitāti – šķita, ka šo laiku 
dzīvoju iespaidu virpulī, kas nekad 
nebeigsies. Kopā ar dziedošiem un 
foršiem draugiem laiks pagāja ļoti 
ātri, pat ceļš, šķiet, pats veda mūs visu iecerēto mērķu 
virzienā. Iespaidīgi skati gar autobusa logiem mainījās 
ikreiz, kad nomirkšķināju acis, kamēr telefona kameras 
skaņu simfonija nerimās. 
 Ik uz soļa mūs sagaidīja kādi piedzīvojumi un 
pārsteigumi, jautājums tikai – cik daudz mēs katrs tos 
ieraudzījām vai ļāvām tiem notikt. Mani šādi pārsteigumi 
sagaidīja jau tā sauktajās „ceļa dienās”, kad šķiet, ka nekas 
sevišķs nevarētu notikt. Tas skaidrojams ar mūsu ikreiz vēlo 
ierašanos nakšņošanas vietās, kad bijām noguruši un ātri 
devāmies pie miera. Taču, tie rīti! Atverot aizkarus, reizēm 
arī slēģus, saules stari mani iemeta šķietami neesamā 
realitātē – melnais priekškars aiz loga bija pārvērties par 
skaistām ainavām, ko nakts rūpīgi bija slēpusi. 
Neaprakstāma sajūta, kad tik daudz skaistuma redzam, vēl 
nenokļuvuši galamērķī. 
Bet, kad nokļuvām Gardā, prieku noslēpt nebija iespējams. 

Koristi – palmu, baseina, ezeru un kalnu vilināti - steidza 
apskatīt visu un aiziet visur, kur vien bija apņēmība nokļūt. 
Ak, nu jau mūsu mīļā Garda, krustu šķērsu izstaigāta, bija 
skaista un burvīga. Mēs to piepildījām ar dziesmām, dejām, 
smaidiem un draudzīgiem skaidrojumiem par Latviju, mūsu 
kultūru un skaisto tautas tērpu. 
 Nedēļa bija pilna kontrastiem un tādēļ nešķita kā 
nedēļa. st saldējumu, sauļoties ezera krastā un braukt ar 
motorlaivu bija vienlīdz lielisks piedzīvojums ar pikošanos 
teju 2 km augstumā un rāpšanās pa aizaugušu meža taku 
nezināmā virzienā, lai galā sasniegtu elpu aizraujošu kalna 
virsotni. 
 Man ceļojums vēl min uz pēdām, tas nekur tālu 
nav iepalicis – atmiņas arvien silda. Itālija mums bija 
skaista un garšīga, piedzīvojumiem bagāta. Ceļojiet!  Dariet 
to un turiet acis plaši vaļā, tad iemesls smaidam gaidīs aiz 
katra stūra.” 

Atmiņas arvien vēl silda 

Šī gada talanti bija pārsteigumiem pilni— gan tika 
lasīta pārdomām pilna dzeja, gan dejotas aizraujošas dejas. 
Tika arī pierādīts tas, ka talantīgu mūziķu mūsu skolā 
netrūkst. 

Talanti tika atklāti ar dzeju, kas jau pasākuma 
sākumā lika aizdomāties. Kā jau pati dzejas autore Renāte 
(12.b) teica, ka spēj kaut ko uzrakstīt par 
visikdienišķākajām lietām vai nenozīmīgām frāzēm. Var 
tikai apbrīnot to, kā mēs katrs uztveram it kā vienādās 
lietas tik atšķirīgi. Kā dzejā, tā arī fotogrāfijās var attēlot 
savas emocijas un domas. Laimas (12.b) veidotais video 
par to, kāds darbs jāiegulda, lai taptu patiešām skaistas 
fotogrāfijas, parādīja, ka tas nav nemaz tik vienkārši. 

Pārstāves no deju grupas ‘’Aliens’’ Līva (11.b) un 
Juta (10.a) bija sagatavojušas emocijām pilnu deju 
priekšnesumu. Tā laikā bija redzams, cik ļoti viņām 
svarīga ir deja. Kā jau viņas pašas teica, ka atrodoties uz 
skatuves, viņas jūtoties brīvi. Mazliet karstasinīgākā deju 
pasaulē ieveda vēderdejotāja Sofija (12.b).  Šo deju pamatā 
esot improvizācija un pats galvenais, tērps.  

Arī muzikālu priekšnesumu netrūka-  bija gan 
pēkšņi izveidota grupa, gan kādu laiku jau pastāvoša, kā arī 
solodziedātāji. Grupa ‘’Pasažieri’’ tika izveidota tieši šim 
pasākumam. Tajā sapulcējās dalībnieki pat no grupas 
‘’Frekvence’’ un ‘’Melns uz Balta’’. Kaut arī grupa bija 
kopā ļoti īsu laiku, tā pierādīja, ka ar pareizo kompāniju 
var sasniegt visu, arī uzvaru. Grupa ‘’Zaļais skapis’’ jeb 
‘’+93’’  kopā  ir jau kādu laiku, viņi pat piedalījās 
Valentīndienas ballītē 2016, kur uzstājās ar tādiem 
māksliniekiem kā grupa ‘’Forte’’. Arī Kristiāns (12.c) 
uzstājās ar ļoti romantisku dziesmu, sākumā bija nedaudz 
jūtams uztraukums, taču viņš tam ātri tika pāri. Kā pats 
Kristiāns teica, ka viņa sapnis esot uzstāties uz X faktora 
skatuves, tad jau novēlēsim viņam veiksmi un lai piepilda 
savu sapni. 

Šogad talanti nepievīla, jo tika pārstāvētas 
dažādas jomas. Skatītājiem, noteikti, nebija garlaicīgi, un 
katram dalībniekam vajadzētu lepoties ar sevi. 

  

Monika Baduna (9.) 

Mums ir, ar ko lepoties 
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tu nāc - es tev paradīšu  

ka nozīme jau tikai tam  

kā rokās sagaidīt rītu  

pat miglā tītu  

 

izspūrušiem matiem,  
bālām, vējā aprautām lūpām  

galvenais ir sajust  
un tikai tad saredzēt  
 

ziemā kupenas kā vientuļnieces tup  

nē, nē, es negribu kā viņas brukt  
smacēju vulkānus es savus  

lai saprastu es sapņus tavus  

 

Zanda Krūmiņa (10.a) 

Auns 

Auns ir īsts auns, tāpēc spītēsies līdz galam, kamēr dabūs 
to, ko vēlas. Ja viņam kāds pateiks, ka eksāmenu 
nenoliksit, tad auns būs gatavs ar pieri sienā skriet, lai 
pierādītu to, ka spēj visu izdarīt izcili. Pirms kaitini, 
iemācies skriet ātri. 
 

Vērsis 

Eksāmenu izcīnīs ar autoritāti. Nepatika pret sarkano 
krāsu Tev palīdzēs, tā būs kā papildus motivācija, domāt 
par pareizām atbildēm. 
 

Dvīņi 
Šajā laikā strauji mainīsies garastāvoklis — vienā brīdī 
dievināsi mācīties, bet nākamajā grāmatas metīsi pa gaisu. 
Eksāmenā nenoraksti no blakussēdētāja — ja viņš arī pēc 
horoskopa ir dvīnis, jūsu atbildes var būt vienādas.  
 

Vēzis 

Lēnām, pamazām var rāpot atpakaļgaitā, līdz sasniedz 
vēlamo rezultātu. Uzmanies, nepārkarsti — sarkanā krāsa 
Tevi nodos. 
 

Lauva 

Pretēji lauvas dabai jāiztraucē savs miers, savādāk labs 
rezultāts nav gaidāms. Būs ļoti pašpārliecināts, bet tas 
nāks tikai par labu. 
 

Jaunava 

Prātā būs tikai vasara, izklaides un, protams, arī mīlestība. 
Eksāmenā lielu lomu nospēlēs jaunavas pieredzes 
trūkums, bet neuztraucieties — iesācējiem vienmēr veicas. 

Svari 

Visu laiku svārstīsies starp divām domām, piemēram, 
mācīties eksāmenam vai cerēt, ka viss kaut kā pats salīdīs 
galvā. Visu uzturi līdzsvarā, arī zināšanas. 
 

Skorpions 

Ir teiciens:  “Mazāk zināsi, labāk gulēsi!” Bet skorpions  
domā otrādāk: “Kamēr nezināsi, neaizmigsi!” Esi 
uzmanīgs —nevietā pateikts vārds, tāpat kā indes piliens 
var maksāt dārgi. 
 

Strēlnieks 

Jāizvairās no pārdrošu šāvienu izdarīšanas, jo ne vienmēr 
trāpīsi desmitniekā. Dzīvo pēc pārliecības: “Lai notiek, 
kas notikdams!” 

 

Mežāzis 

Vēl viens stūrgalvīgs ragainis, kura ietiepību nespēs 
salauzt neviens. Mācīsies tikai no savām kļūdām. 
 

Ūdensvīrs 

Zināšanas kā ūdens tecēs Tavā galvā, bet atceries —
”izlietu ūdeni nesasmelsi”, rīkojies lēnām un apdomīgi.  
 

Zivs 

Tava peldētprasme  eksāmenā nepalīdzēs, pēdējais laiks 
mācīties. Eksāmenā uzmanies — nešpiko... noķers! 
 

 

 

No 9.klases literatūras stundas darba   

Humoreska 

Eksāmenu laika horoskops 


