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REDAKCIJAS SLEJA 

FEBRUĀRIS/MARTS 

 Olimpiāžu laiks turpinās. 
Ģimnāzisti ir labi sagatavoju-
šies un ieņem godalgotas 
vietas. 

 18.janvārī notiek jauns Mado-
nas Valsts ģimnāzijas pasā-
kums - Koru kari. Iepriecina 
radošie priekšnesumi! 

 Ģimnāzisti turpina aktīvi 
piedalīties erudīcijas spēlē 
„Gudrs, vēl gudrāks” . 

 No 19. līdz 25.janvārim Ma-
donas Valsts ģimnāzi-
jā SNIEGA NEDĒĻA. Lai 
priecē sniega aktivitātes! 

 26.janvārī norisinās skolēnu 
pašpārvalžu pieredzes apmai-
ņas pasākums. Pie mums 
ciemojas skolēni no dažādām 
skolām. 

 Erasmus+ programmas ietva-
ros no 5. līdz 9.februārim 
Madonas Valsts ģimnāzijā 
viesojas partneri no Itālijas un 
Spānijas. 

 7.februārī Aerobikas kon-
kurss. Sveicam uzvarētājus - 
11.a klasi! 

 ESCAPE MVĢ 9. februārī . 
Skolēni cenšas izlauzties no 
mūsu iemīļotās lasītavas.  

 Tuvojoties Valentīna dienai, 
skolas radio atskaņo pavisam 
romantiskas dziesmas un 
ziņas. 

 Iespēja iejusties jebkurā pro-
fesijā, 14. februārī norisinās 
Ēnu diena! 

 Projektu nedēļa no 15. līdz 
21.februārim, rakstām zināt-
niski pētnieciskos darbus un 
notiek aizstāvēšana. Veiksmi! 

 23.februārī Žetonu vakars. 
Divpadsmitie tiek apgredze-
noti. Sveicam! 

  Ekselences balvas ik gadu 
pasniedz tiem skolotājiem, 
kuri ieinteresē skolēnus mācī-
ties dabaszinātnes un mate-
mātiku. Balvu saņem skolotā-
ja Līga Ragaine. Sveicam un 
lepojamies! 

 No 12. līdz 16.martam pava-
sara brīvlaiks, bet 12.klašu 
skolēni šajā laikā kārtos eksā-
menus svešvalodā. Veiksmi! 

 
Linda Amura (11.a) 

ĪSZIŅAS 

 Sveicināti šajā sniegoti baltajā marta 
mēnesī! Ceru, ka jums visiem šis jaunais 
2018.gads iesācies ar jaunu degsmi, svaigu skatu 
uz dzīvi skolā un ārpus tās, un ar pavisam    
jauniem, sīkiem vai lieliem mērķiem, ko paveikt 
Jaunajā gadā! 

 Pavisam ātri paskrējis janvāris, febru-
āris, un jau par diviem mēnešiem esam tuvāk 
vasarai, vai nav lieliski? Janvāra mēnesī jau 
esam paveikuši daudz, esam pārsteiguši sevi un 
citus ar savu radošumu un lieliskajām idejām 
koru karos, aerobikā, kā arī sniega dienā! Febru-
ārī visi noteikti bija iespringuši un cītīgi strādāja 
pie saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem! 
Sveicu visus tos, kuri paspējuši piedalīties olim-
piādēs un kuri ieguvuši godalgotas vietas, mēs 
ar jums lepojamies! Priekšā vēl daudz un dažādi 
pasākumi, kas katram no mums sagādās prieku 
un gandarījumu, kā arī vēl vairāk saliedēs klases 
kolektīvus un veicinās visus gaišos prātus salikt 
kopā!  
 Sūtām lielus veiksmes vēlējumus 
mūsu mīļajiem, jaukajiem un labākajiem 12jiem 
eksāmenos, lai izdodas viss, ko esat iecerējuši! 
Jūs esat labākie un,  nezinu, ko bez jums darītu!  
 Dodies pārliecināti savu sapņu virzie-
nā. Dzīvo to dzīvi , kuru esi iztēlojies! /Henrijs 
Deivids Toro/  
 Veiksmi! 

Foto no personīga arhīva 
Beāte Beatrise Juško (11.c) 

No 5. līdz 11.februārim mūsu skolā nori-
sinājās Erasmus+ “For a better future” projekts, 
kurā 15 mūsu skolas skolēni savās mājās uzņēma 
jauniešus no Itālijas un Spānijas. Šīs nedēļas 
laikā mums bija lieliska iespēja iepazīt citu tautu 
kultūras un iegūt jaunus 
draugus no ārvalstīm, kā 
arī iepazīstināt ciemiņus 
ar mūsu Latviju un Mado-
nu.  

Nedēļas ietvaros 
mēs ielūkojāmies ģimnā-
zijas ikdienā. Par spīti 
skarbajiem laikapstāk-
ļiem, slēpojām Smeceres 
silā, kas spāņiem bija 
jaunums. Daži no viņiem 
sniegu redzēja pirmo reizi 
mūžā. Iepazināmies arī ar 
Madonas biznesa inkuba-
toru un tā darbību, un 
stāstījām ciemiņiem par skolēnu mācību uzņē-
mumiem. Devāmies arī uz SIA “Karameles”, kur 
viesiem bija iespēja izveidot pašiem savas gardās 
karameles. Apmeklējām arī Madonas Valsts 
ģimnāzijas aerobikas konkursu. Kā arī tautas 
deju kolektīva “Vidzeme” vadītājas pavadībā 
mācījāmies dejot latviešu tautu dejas. Pa vidu 
tam visam vēl piedalījāmies SMU Valentīna 
dienas tirdziņā, kurā savu produktu pārdeva arī 
spāņi. Un uzzinājām, kas ir teātra sports un kā 
atbrīvoties un improvizēt pie atraktīvās Ineses 

Zīles. Tika aplūkots arī Madonas novadpētniecī-
bas un mākslas muzejs. Devāmies arī uz Rīgu, 
kur apmeklējām SIA “Getliņi EKO”. Pēc tam 
devāmies uz vēsturiski nozīmīgo Melngalvju 
namu un tad gida pavadībā iepazinām skaisto 

Vecrīgu. Sestdiena bija ģimeņu diena, kurā spā-
ņu jaunieši apmeklēja Līgatnes bunkurus un 
ralliju. Lielākais izbrīns bija gāzmaskas, ko vi-
ņiem nebija ne jausmas ne kā uzvilkt, ne lietot.. 

Projekts kopumā bija izdevies un noteikti 
ļoti vērtīgs. Ieguvām pavisam jaunu pieredzi, 
draugus un pavisam noteikti pozitīvas atmiņas. 

 
Foto no projekta arhīva 
Amanda Balode (12.c) 

Erasmus+ “For a better future” projekts 



2.lpp. MAĢISKĀ 

Kā ēna pa pēdām... 
 Vēl nesen, 14.februārī, bija samērā interesanta diena. 
Valentīndiena, kas sakrita ar Pelnu dienu un visam pa vidu vēl 
Ēnu diena. Kas tāds gadās reti, taču tas neaptur Madonas Valsts 
ģimnāzijas skolēnus no došanās tālākā vai tuvākā ceļojumā iepazīt 
dažādās profesiju pasaules durvis.  
 Daži skolēni ir gatavi padalīties savos Ēnu dienas pie-
dzīvojumos un iespējams pat iedvesmot kādu nākamajiem ga-
diem, lai būtu vieglāk pieņemt grūto profesijas izvēli.  
 
Paula Mežvinska (11.klase):  

Šogad Ēnu dienai pieteicos Ēnu dienu mājaslapā. Sāku-
mā gribēju pieteikties ēnot kādu ārstu, bet visi tie, kas mani uzru-
nāja, bija jau aizņemti. Taču ņemot vērā, ka vēlējos atrast kaut ko 
sev tuvu, kaut ko saistībā ar bioloģiju, turpināju meklēt ko līdzīgu. 
Tajā pašā mājaslapā atradu morfoloģijas katedras vadītāju un 
profesori Māru Pilmani. Izlasot aprakstu, jutu, ka tas varētu būt 
kas interesants un  piemērots. Profesore vada lekcijas embrioloģi-
ju un histoloģiju medicīnas studentiem antropoloģijas un anatomi-
jas institūtā jeb anatomikumā. Sapratu, ka gribu pieteikties tieši 
tur, jo izklausījās interesanti. Tā arī izdarīju. 

Kopumā viss likās ļoti interesanti, taču pats aizraujošā-
kais likās dažādu embriju izpēte. Neko tādu ikdienā redzēt nav 
iespējams! Man ļoti patika vienkārši klausīties profesorē un visā, 
ko viņa stāstīja - gan to, kas bija saistīts ar viņas darbu, gan to, kas 
nē. Profesore deva man ļoti nozīmīgus ieteikumus. Vēl kopā ar 
Māru Pilmani devāmies uz sapulci, kur vairāki profesori tiekas, lai 
saskaņotu mācību grafikus. Viņi sprieda par to, lai nepārklātos 3 
kolokviji nedēļā vai dienā, īsti neatceros, bet visticamāk, ka nedē-
ļā. Sapulcē tika aizvadītas vairākas stundas, taču to vispār nevarē-
ja just, jo tā bija ļoti aizraujoša un pamācoša. Profesori sapulces 
beigās stāstīja visādus atgadījumus ar studentiem. Tajā dienas daļā 
varēja kārtīgi izsmieties. Man tiešām patika, un joprojām nespēju 
aizmirst cik jauka, runātīga un aizrauta bija profesore. 

 Nezinu, vai tieši šāda būs mana nākotnes profesija, taču 
es zinu to, ka tā pavisam noteikti būs  saistīta ar medicīnu vai 
bioloģiju. Lai īsti to saprastu,  arī nākamgad, protams, piedalīšos 
Ēnu dienā. Konkrētu ideju nākamajam gadam man nav, taču no-
teikti apmeklēšu kādu iestādi, kas līdzinās šai. 

 
Zane Gerenberga (11.a klase): 

Šogad es ēnoju kultūras 
ministri Daci Melbārdi, kultūras 
ministrijā. Pieteicos, jo Ēnu dienu 
lapā skatījos, ko vispār varētu 
darīt. Tas bija labs variants, un es 
nodomāju- kādēļ gan nepamēģi-
nāt? Sliktāk jau nebūs! 

Godīgi sakot, gan jau vis-
interesantākais bija pati tikšanās ar 
ministri. Sēdēt viņai blakus, kamēr 
viņa stāsta par sevi un par to, ko 
dara. Man patika arī tas, ka mēs 
pabijām ministru kabinetā un man 
bija iespēja pavērot, kā notiek 
viena no sēdēm. Man arī likās 
interesantas ministru kabineta 
ēdnīcas cenas. Īpaši zemas, bet nu 
tas tā, smejoties. 

Gan jau, ka es par ministri 
nekļūšu, jo nezinu, vai man ir tas 
raksturs un gudrība, kādu vajag, 
bet nu kultūra mani interesē, un 
varbūt kādreiz notiks kaut kas tāds, 
kā  dēļ es varētu kļūt ministre. 

Vēl nezinu, kur un ko es ēnošu nākamgad. Būtībā es gri-
bētu ēnot kādu aktieri, lai redzētu darbu teātrī. Arī iepriekšējos 
gados īpaši necentos atrast, ko es gribu ēnot. Ēnoju to, kas sanāca. 
Taču nākamgad varbūt beidzot paveiksies atrast kaut ko sev tie-
šām tīkamu. 

Hārdija Kristiāna Nagle (12.c klase): 
Šogad ēnoju Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā 

Rīgā, jo kaprāļa profesija 
mani interesē. 
Man  ļoti patika, īpaši tas, ka 
atļāva šaut ar mācību maza-
jiem ieročiem. Daudzi nevēlē-
jās šaut, bet mani tas aizrāva, 
un pēc katra šāviena gribēju 
vēl un vēl. Pēc tam kaprālis 
atļāva pamēģināt šaut ar 
diviem ieročiem reizē, tas bija 
tas spilgtākais un interesantā-
kais. Ne katram tāda iespēja 
dzīvē tiek dota, nesaprotu, 
kāpēc jaunieši to neizmantoja.  
Apsveru domu stāties tieši 
šajā skolā un Jūras vadība 

aizrauj visvairāk. Vēlos savā dzīvē izmēģināt kaut ko interesantu, 
tajā pašā laikā papildināt savas zināšanas. Mamma vienmēr ir 
teikusi, ka tas, ko vēlies savā dzīvē, ir jāpiepilda, jo pēc tam var 
nožēlot. Skola ir ļoti laba! Doma vien par to, ka aizstāvi savu 
dzimteni Latviju un esi patriots, ir patīkama!  

Iepriekš ēnoju Valsts Policijas koledžā, jo bērnībā domāju, 
ka vēlos studēt tieši šajā profesijā, bet domas mainījās, jo pirms 
gada iestājos Gulbenes Zemessardzes 25.kājinieku bataljonā. 
Šobrīd esmu zemessardzē. Esmu apguvusi lielgabala kursus un 
saņēmusi apbalvojumu kā labākais karavīrs KARA rotā.  
 
Iluta Žīgure (11.b klase): 

Šajā gadā 
ciemojos pie Ma-
donas reģionālā 
laikraksta „Stars” 
redaktores Baibas 
Miglones. Pietei-
cos personīgi, jo 
vēlējos izmēģināt 
ko jaunu un sev 
interesējošu- žur-
nālistiku. Tā nu 
internetā sameklē-
ju kontaktinformā-
ciju un jau nākošajā dienā saņēmu apstiprinājumu no ēnu devēja. 

Dzerot tēju, redaktore stāstīja par laikraksta „Stars” veido-
šanu. Cik svarīga vieta ir katram- žurnālists teju vai dienas laikā 
paspēj veikt interviju vai pat apmeklēt pasākumu un tai pat laikā 
to visu uzlikt uz trim lapām, lai jau nākošajā dienā korektors, 
maketētājs un visi pārējie radošā komanda varētu veikt savus 
darbus un laikus nosūtīt laikrakstu uz spiestuvi, lai jaunā avīze 
laikus sasniegtu savus lasītājus gan elektroniski, gan papīra for-
mātā. Redaktore vēl rādīja avīzes, tik vecas, kā viņa pati apgalvo. 
ka „ar baltiem cimdiem tikai aiztikt”, no Madonas vecākajiem 
laikrakstiem 20.gs. sākumā. Katru gadu tiek veidots gada apskats. 
Kādreiz tā bijusi viena grāmata, taču nu jau pat četras gadā. Ma-
nuprāt, visinteresantākais bija veids, kādā avīze izvietota- sporta 
lappuse, lielā intervija utt. Katrs žurnālists ir atbildīgs par savu 
rakstu, un, ja nu kas pēdējā brīdī mainās, tas steidzīgi ir jāaizpilda 
ar ko citu.  

Žurnālistiku apsveru kā vienu no iespējamajām nākotnes 
profesijām, jo kā Baiba Miglone apgalvo: „Neviena diena nav 
tāda pati kā iepriekšējā.” Darbs brīvdienās, mājās, pie datora vai 
ielās. Tas ir kaut kas, kas mani interesē- dažādība bez robežām. 
Kaut gan iepriekšējos gados ēnoju nedaudz mierīgāku darba vidi- 
farmācijas nozarē-, nespēju noliegt, ka abos darbos ir savs šarms, 
tādēļ arī nākamgad mēģināšu ko jaunu, lai atrastu zelta vidus ceļu 
starp dažādību un vienkāršību. 
 

 



3.lpp. FEBRUĀRIS/MARTS 

Elgars Mārtinsons (10.b klase): 
Šogad ēnoju Ghetto games vadītāju Raimondu Elbakjanu. 

Tā bija viena no retām lietām, kas bija saistīta ar sportu, tādēļ arī 
izvēlējos. Ghetto games birojs atrodas Rīgā, bet mēs arī bijām 
Ghetto Burger ēstuvē, kura apmeklētājiem nav atvērta.  

Ēnu dienu mājaslapā es atradu sporta pasākumu organizato-
ru un redzēju, ka tas ir tieši no Ghetto. Domāju, kāpēc ne? Vēlos 
uzzināt, kā getiņam ir klājies cauri gadiem. Šī getiņam būs 10 sezo-
na. Raimonda dzīvesstāsti tiešām bija interesanti- kā no cilvēka ar 
motivāciju radās šāds bezpeļņas uzņēmums, kuru tagad atpazīst 
lielākā daļa cilvēku. Raimonda dzīvesstāsti tiešām bija interesanti. 
Sākot no brauciena uz Amsterdamu un Krieviju un beidzot ar picas 
pasūtīšanu.  

Nākotnes profesiju es īsti nezinu, bet vēlētos, lai tas būtu 
kaut kas no sporta jomas. Domāju, ka nākamgad ēnošu arī kādu no 
sporta jomas profesijas. Šī man ir bijusi pirmā ēnošanas reize, un tā 
noteikti ir izdevusies. 

Foto no meiteņu personīgā arhīva 
Apkopoja Iluta Žīgure (11.b) 

 
Ēnu diena ir lieliska iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, interesējošas 
profesijas un uzzināt daudz jauna, kā arī vairāk padomāt par nākot-
nes profesiju.  
 „Maģiskā” noskaidroja, kā vairāki 7.-9. klašu pārstāvji ir 
aizvadījuši Ēnu dienu 2018. gada 14.februārī. 
 Eriks Kohanovs no 7.b klases ēnoja Madonas pašval-
dības priekšsēdētāju Agri Lungeviču. “Izvēlējos ēnot A. Lungeviču, 
jo vēlējos uzzināt vairāk par viņa profesiju un iepazīt pašvaldības 
priekšsēdētāja ikdienu” stāsta Eriks. Sākumā ēnotājiem tika izrādīta 
domes ēka, un visi tika iepazīstināti ar domes darbinieku ikdienu. 
“Vēlāk kopā ar priekšsēdētāju devāmies satikt Izraēlas vēstnieci, 
kas viesojās Madonā,” atceras Eriks, ” redzējām Izraēlas gleznu 
atklāšanu bibliotēkā.” Erikam ļoti patika iepazīt tik nozīmīgas pro-
fesijas pārstāvja ikdienu: ”Bija interesanti klausīties un pašam re-
dzēt, ko viņš ikdienā dara.” Erikam patika ēnot izvēlēto profesiju, 
viņš daudz uzzināja Ēnu dienas laikā un nākotnē, iespējams, vēlētos 
kļūt par šādas profesijas pārstāvi. 
   

Armands Krēmers no 7.b klases Ēnu dienā iepazina basketbola 
trenera Arvja Gruntes profesiju. “Man patīk basketbols, tas ir mans 
hobijs, un es trenējos pie A. Gruntes arī ikdienā, tāpēc izvēlējos 
ēnot viņu,” stāsta Armands. “Ēnu dienas laikā daudz uzzināju par 
trenera profesiju, guvu pieredzi un zināšanas par pareizu uzdevumu 
veidošanu, kas jāpilda bērniem, un par pareizu iesildīšanos. Trenera 
profesija nav viegla un prasa daudz pacietības, bērni bieži neklausa 
un vajadzīga stingrība. ” Armandam patika Ēnu diena, bet viņš nav 
pārliecināts par šādas profesijas izvēli savai nākotnei, jo vajadzīgs 
daudz pacietības. Armanda Ēnu diena bija jautra un interesanta, 
viņam patika iegūt pieredzi un redzēt trenera darba režīmu. 
 Ieva Anna Miezāja (8.a klase) Ēnu dienā izvēlējās 
iepazīt ķirurga, traumatologa Viestura Miķelsona ikdienu, jo savu 
nākotni vēlas saistīt ar medicīnu. “Es redzēju viņa ikdienas maiņas 
rutīnu, un to kā viņš veic savus darba pienākumus un sniedz palī-
dzību pacientiem,” stāsta Ieva, “redzētais lika saprast, cik svarīgs ir 
ārsta darbs un cik liela tam nozīme ir cilvēku dzīvēs.” Ievai pēc 
Ēnu dienas ārsta profesija interesē vēl vairāk. 
 Lindijai Smiltāne no 8. b klases sanāca ēnot vairākus 
cilvēkus. “30. janvārī viesojos pie Baibas Sipenieces- Gavares šova 
“Dziesmu duelis” filmēšanā, pēc tās aprunājos ar viņu divatā ģērb-
tuvēs, savukārt Ēnu dienā es ēnoju AM Baltic uzņēmumu, zem kura 
ir TV3, LNT, Kanāls2, TV6, 3+ un Star FM,” pastāsta Lindija. 
“Mums bija ekskursija pa televīziju, pēc tās Star FM studijā pie 
Māra Grigaļa mums notika intervija. Vēlāk notika ēnotāju ziņas, 
mans pienākums bija lasīt sporta ziņas, tas bija nedaudz sarežģīti, 
bet interesanti.” Lindijas Ēnu diena bija ļoti interesanta un piepildī-
ta, viņai ļoti patika visas apskatītās profesijas, un nākotnē Lindija 
vēlētos kļūt par pasākumu vadītāju vai ziņu/radio moderatori. 
 Arvis Kļaviņš no 9. klases ēnoja bārmeni. “Izvēlējos 
šīs profesijas pārstāvi, jo vēlējos redzēt, kā ir strādāt par bārmeni,” 
stāsta Arvis, “ēnošanas laikā iemācījos būs pacietīgāks, jo no rītiem 
ir maz klientu, un tie ir jāgaida. Man īsti neiepatikās šī profesija, jo 
jābūt ļoti pacietīgam, nezinu vai nākotnē varētu būt bārmenis.” 

 
Apkopoja Elīza Elsiņa (8.a) 

 2018. gada 
26.janvārī norisinā-
jās Valsts ģimnāziju 
Skolēnu pašpārvalžu 
pieredzes apmaiņas 
pasākums, kura 
mērķis bija rosināt 
skolēnu aktīvu ie-
saistīšanos skolas 
dzīvē, mācoties 
veidot ap sevi pozitī-
vi domājošu, radošu 
un spēcīgu cilvēku 
komandu, veicināt 
sabiedrisko aktivitā-
šu organizēšanai 
atbilstošo iemaņu un 
prasmju apgūšanu, 
nostiprinot draudzību valsts ģimnāziju un Madonas novada vidus-
skolu audzēkņu vidū.  
 Pasākums norisinājās visas dienas garumā, kuras laikā 
skolēniem bija dažādas aktivitātes, kā, piemēram, praktiskā no-
darbība un darbs grupās „Stiprinām līdera garu sevī! ”, kuru vadī-
ja Vita Brakovska, radošās domāšanas rosināšanas trenere, biedrī-
bas "Zinis" vadītāja. Šī nodarbība bija aktīva, kā arī lieliska iespē-
ja vairāk iepazīt vienam otru.  
 Dienas garumā mums, katram ģimnāzistam, bija uzti-
cēts kāds uzdevums. Daudzi no mums bija atbildīgi par kādu 
skolu, tāpēc tā bija lieliska iespēja pastāstīt par Madonu un mūsu 

pašu skolu. Dodoties 
uz nākamo aktivitātes 
vietu – Madonas sporta 
centru, negaidīti bija 
dzirdēt labus vārdus un 
redzēt „rīdzinieku” 
acīs šoku par to, cik 
skaists un moderns ir 
mūsu centrs. Tālāk 
sekoja darbs grupās- 
skolēnu pieredzes ap-
maiņa par iesaistīšanos 
skolēnu pašpārvaldes 
darbībā. Bija ļoti inte-
resanti uzzināt, kā 
darbojas skolēnu paš-
pārvaldes citās skolās 
un gūt arī jaunas idejas 

no tām. 
 Tuvojoties pasākuma noslēgumam, norisinājās diskusija 
„Kāpēc vērts iesaistīties skolēnu pašpārvaldes darbībā? ”, kuru 
vadīja Madonas Valsts ģimnāzijas absolventes Elīna Kolna, Kris-
tiāna Tomiņa un Dārta Pelse, daloties ar savām pārdomām, piere-
dzi un ieteikumiem.  
 Kopumā diena izvērtās interesanta, pieredzes un iespai-
du pilna. Ceram, ka tikpat aizraujoša tā bija arī mūsu viesiem, ko 
gaidām arī nākamgad! 

Foto autore Elza Bašķere 
Linda Amura (11.a) 

Skolēnu pašpārvalžu tikšanās 



MAĢISKĀ 4.lpp. 

 
 Pasaules sniega diena (World Snow Day) ir Starptau-
tiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls bēr-
niem un viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā 
pasaulē. 
 Sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nāka-
mos čempionus, bet gan dot iespēju pārliecināties, ka aktivitātes 
uz sniega var kļūt par ikdienu; tās sniedz pozitīvas emocijas un 
nodrošina veselīgu dzīvesveidu. 
Pasaules Sniega dienas starptautiskais moto: „Atklāj, izbaudi, 
pieredzi.” 
 Latvijā Sniega diena kļūst arvien populārāka, tāpēc aug 
gan organizētāju, gan dalībnieku skaits. Pirms 4 gadiem Latvija 
parūpējās par lielisku sasniegumu, ieņemot 2. vietu ļoti daudzu 
valstu konkurencē. FIS, novērtējot mūsu valstī notiekošās plašās 
aktivitātes, pateicoties dāvāja dažādu ziemas sporta inventāru 
aktīvākajām skolām un pašvaldībām.  Izbaudīsim mums dāvāto 
lielisko gadalaiku - ziemu - un tās priekus! 
 

9.klase 
 Sniega diena 
9.klasei norisinājās 25. 
janvārī, slidotavā. Ziemī-
gais laiks dāvāja sniegu, kas 
bija ideālā konsistencē, lai 
veidotu sniega skulptūras, 
kuras katram izdevās pēc 
savas patikas, kā, piemē-
ram, sniegavīrs, pīle Do-
nalds Daks, līdz ar to tieši 
Sniega dienā atklājās arī 
kāds slēpts talants. Pašā 
slidotavā notika iesildīšanās 
(apskrienot 10 apļus ap slidotavu), un tad jau sākās sacensības 
dažādās aktivitātēs ar florbola elementiem, skriešanu, virvi, šļūk-
šanu uz „ābolīša” un, protams, slidošanu. Pēc divām pozitīvajām 
sporta stundām pašā rīta pusē arī pozitīvs noskaņojums bija ga-
rantēts visai dienai, to atzina daudzi. 

Foto no klases arhīva 
Renāte Pleša (9.) 

 
8.b klase 

Otrdienas rīts-  pirmā stunda drēgnajā dienā. Saģērbu-
šies ziemas jakās, uzvilkuši cepures un cimdus, dodamies uz 
slidotavu. 

 Tur mēs bailīgi kāpjam uz ledus un vērojam uz tā no-
liktos priekšmetus: konusus, virves un sniega ,,pannas”. Tad mēs 
sadalāmies divās komandās un nostājamies pie konusiem. Sacen-
sības var sākties. Skrienam uz pretim noliktajiem konusiem, 
tveram virvi un ar tās palīdzību katrs, velkot virvi savā virzienā, 
šļūcam uz ,,pannas”.  

Nākamā stafete ir turpat uz ledus. Katrai komandai 
jāsadalās pāros. Viens iekāpj ,,pannā”, bet otrs satver virvi un 
pēc signāla velk otru, tad abi samainās.  

Visi, apšļūkuši apkārt konusiem, dodamies uz trešo 
stafeti. Tur ar hokeja nūju jāvada ripa līkločiem, kamēr otrs 
stumj uz priekšu tevi. Tā, nedaudz blēdījušies, mēs pabeidzām 
stafetes. 

Tie, kas bija paņēmuši slidas, devās slidot, bet otra 
grupa devās braukāt pa kalnu. Tur visiem bija jautrs un priecīgs 
noskaņojums. Daži pat meta kūleņus un līksmi metās lejā pa 
kalnu. Slidotavā arī valdīja ziemas prieki un sajūsma. Lai arī bija 
daudz kritienu, nevienam tas nesagādāja skumjas un rūgtuma 
sajūtu. 

Sniega diena bija izdevusies. Visiem bija smaidīgas 
sejas, acis vien mirdzēja un prieks valdīja visapkārt. Bijām prie-
cīgi ienākot siltumā, jo pirkstu gali bija nosaluši un sniegs bija it 
visur. 

Agnese Aizpuriete (8.b) 

7.b klase 
Sniega nedēļas ietvaros 23. janvārī 7.b klases skolēni 

sporta stundu pavadīja ārā, svaigā gaisā. 
 Sporta stundas sākumā daži skolēni veica aizraujošas 
stafetes, citi spēlēja hokeju. Aktivitātes turpinājās ar ķereņu un 
dažādu citu spēļu spēlēšanu, pēc kurām skolēni devās uz Priežu 
kalniņu. Tur drosmīgākie nošļūca lejā no kalna.  
 7.b klase izbaudīja Sniega dienu un uzskata, ka Sniega 
nedēļa ir lielisks veids kā iedrošināt skolēnus ziemā aktīvi darbo-
ties ārā un neuztraukties par salu, aukstumu un sniegu.  

Anete Tropa (7.b) 
 

11.c klase 
 Šogad ziema kaut mazliet ir parūpējusies par citam 
nepatīkamo, bet citam ilgi gaidīto sniegu. No 19. līdz 25. jan-
vārim skolā nori-
sinājās Sniega 
nedēļa. Šajā nedē-
ļā sporta stundas 
notika ārā, svaigā 
gaisā. Sporta sko-
lotāji bija sagata-
vojuši dažādus 
interesantus pār-
baudījumus uz 
ledus un kalna. 
Šie uzdevumi 
veicināja klašu 
saliedētību! Mēs 
11.c centāmies 
izdomāt taktiku, 
lai uzdevumus 
izpildītu vislabāk. 
Lai arī sākotnēji skolēni nebija apmierināti par plānoto sniega 
nedēļu, domāju, ka lielai daļai tā patika. Skolēni sūdzējās par 
nosalušajām kājām un deguniem, bet tomēr atklāja, ka bija inte-
resanti un jautri, kā arī savādāka sporta stunda nekā ierasti. Nā-
košajā gadā iesaku skolēniem ģērbties siltāk un piedalīties aktī-
vāk! 

Foto no klases arhīva 
Beāte Beatrise Juško (11.c) 

 
10.a klase 

 10. a kla-
sei sniega diena 
norisinājās 19. jan-
vārī. Diemžēl laiks 
uzdevumus jeb at-
rakcijas izbaudīt 
bija tikai nepilnas 
40 minūtes, tomēr 
visi bija labi pavadī-
juši laiku. Mēs sli-
dojām, uzturējām 
sacensību garu da-
žādās stafetēs, kā, 
piemēram, bija jāie-
sēžas sniega pannā 
un sevi jāpārvelk, 
turoties pie striķa, 
pāri līnijai. Bija 
patīkami pavadīt 

sporta stundu svaigā gaisā, smejoties un izbaudot sniegu kopā ar 
klasi.  

Foto no klases arhīva 
Marta Marija Maltisova ( 10.a) 

 
 

Sniega prieki ģimnāzijā 



5.lpp. 

11.a klase 
Sniega nedēļas ietvaros sporta stundas notika ārā. Ta-

jās mēs varējām nodarboties ar dažādām aizraujošām ziemas akti-
vitātēm. Šajā dienā devāmies uz slidotavu, kur, sadaloties koman-
dās, ar virves un kalna braucamā „ābolīša” palīdzību bija jātiek 
visai komandai otrā pusē. Pēc tam, sadaloties pa pāriem, pa ledu 
uz „ābolīšiem” vilkām viens otru, kā arī reizē bija jāvada bumbiņa. 
Bija interesanti, jo šīs sporta stundas atšķīrās no pārējām, bet no-
slēgumā spēlējām „ķerenes” pa ledu, kas nedaudz ļāva sasildīties 
šajā vēsajā dienā, kā arī deva pozitīvas emocijas ikvienam. 

Annija Cīrule (11.a) 
 

12.a klase 
 Rīts iesācies ar sliktu ziņu - dosimies uz hokeja lauku-
mu. Zinājām, ka būs jānožēlo mājās atstātos kombinezonus, jo 
skolotāja bija sagatavojusi atrakcijas uz ledus. Sasalušās sejas un 
negribēšanu nomainīja smaids un azarts, kad lietā bija jāliek ko-
mandas darbs un veiklība. Pēc pusstundas 12.a klase līdzinājās 
smaidošajiem sniegavīriem, ko paši uzcēlām. Slidinoties pa slido-
tavu, uztraukums par slapjajām drēbēm nebija vairs aktuāls. Stun-
dā, ko audzinātāja mums noorganizēja, atausa atmiņā bērnības 
piedzīvojumi ar draugiem. Sniega diena Madonas Valsts ģimnāzi-
jā- negaidīts atpūtas mirklis klasei, kas liek aizmirst visas pieaugu-
šā problēmas.  

Agnese Petrovska (12.a) 
 

8.a klase 
 Arī 8.a klase divas sporta stundas pavadīja ārā, baudot 
skaisto ziemu un viens otra kompāniju. Sākumā priekštati bija 
atšķirīgi, un daži vēlējās tomēr labāk palikt iekštelpās, taču pēc 
sniega dienas visi bija ļoti priecīgi un apmierināti ar jautri pavadī-
tajām stundām.  
 Mūs visus pārsteidza sagatavotie uzdevumi un stafetes, 
tie visi bija neierasti un interesanti. Bija jauki darboties gan slido-
tavā, gan vēlāk priežu kalniņā, kā arī ikkatram patika šļūkt no 
kalna.  Dagnim patika stafetes uz ledus un patika piedzīvot neie-
rastāku sporta stundu. Sigitai vislabāk patika braukt no kalniņa ar 
klasesbiedriem un  izbaudīt aktivitātes ārā, nevis sporta zālē. Ievai 
patika komandu stafetes, jo varēja just gan komandas, gan sacensī-
bu garu. Santai sniega diena likās ļoti jautra un atmiņā paliekoša, 
patika izmēģināt ko jaunu.  
 Bija jautri pavadīt laiku ar klasesbiedriem, izbaudīt akti-
vitātes, kā arī pasportot. 8. a klase vēlas teikt milzīgu paldies brī-
nišķīgajai sporta skolotājai Lanai Līcītei par visu sagatavoto, par 
jautro laiku un nemitīgo pozitīvismu un atbalstīšanu! 

Elīza Elsiņa ( 8.a) 
 
 

 
 
 

 18. janvārī pirmo gadu Madonas Valsts ģimnāzijā nori-
sinājās kaut kas jauns un nebijis - Koru kari. Šis pasākums ne-
daudz līdzinās skolēnu iecienītajai Mūzikas balvai, kā arī ģimnā-
zijas Talantu pasākumam. Pasākuma tēma bija izdziedāt latviešu 
dziesmas Latvijas simtgadei. Klasesbiedri vienojās vienā dziesmā, 
veidojot klases korus. Svarīgs bija ne tikai dziedājums, bet arī pats 
uzvedums - tērpi, kustības, emocijas. 
 Noskaidrojot skolēnu viedokļus, var secināt, ka skolē-
niem nedaudz pietrūka laika priekšnesumu gatavošanai, jo pasā-
kums norisinājās nedēļu pēc skolēnu brīvdienām. Skolēniem ļoti 

patika, ka šim pasākumam bija kāda vienota tēma, bija interesanti 
skatīties, ko izdomājušas citas klases.  
 Par pirmo koru karu uzvarētajiem kļuva 11.a klase un 
9.klase.  Skatītāju simpātiju ieguva 7.b klases koris. Daži bija 
neapmierināti ar to, ka viena vieta bija iedalīta vairākām klasēm, 
bet visu vienmēr var uzlabot un nākošajā gadā mainīt. Bija ļoti 
labvēlīga žūrija un atraktīvi  pasākuma vadītāji, paldies viņiem! 
Kopā spēsim pilnveidot sevi, sev apkārtējos un veidosim pasāku-
mus un apkārtējo vidi sev tīkamāku! 
 

Beāte Beatrise Juško (11.c) 

Klases cīnās Koru karos 

 8.februārī Madonas sporta hallē notika ikgadējs pasā-
kums Aerobikas konkurss, kurā piedalījās 10.-12. klašu kolektīvi. 
Pasākumā lielākoties piedalās tikai meitenes, bet nu jau vairākus 
gadus dažas klases šo stereotipu lauž un savus klases puišus parā-
da no labākās puses. Puiši taču arī ir talantīgi un ar savu dejas, 
vingrošanas prasmi katru priekšnesumu uzlabo!  
 Aerobikas konkursā ļoti svarīgs ir izveidotā priekšnesu-
ma kopskats, tāpēc, jo vairāk skolēni piedalās, jo labāk priekšne-
sums izskatās. Pirms pasākuma hallē bija manāms uztraukums, it 
īpaši desmito klašu vidū, jo šo pasākumu viņi piedzīvo pirmo 

reizi, bet tomēr šī lielā centība un mazais uztraukums vainagojās 
ar panākumiem. 
 Kā jau žūrija minēja, visi priekšnesumi bija pārdomāti, 
un katrs no tiem bija lielisks, tomēr žūrija 1.vietu piešķīra 11.a 
klasei, 12. a klase ieguva 2. vietu un  10.a klase ieguva 3. vietu. 
Visos priekšnesumos bija ieguldīts liels darbs, domājot gan par 
aerobikas kombinācijām, tērpiem, priekšnesuma stāstu. Prieks par 
centību! Katra klase bija pelnījusi būt labākā, tāpēc gatavosimies 
nākošajam gadam, lai viss izdotos kā plānots un vēl labāk. 

 
Beāte Beatrise Juško (11.c) 

Aerobikas konkurss 2018 

 23. janvārī 10.a klase devās ekskursijā uz Rīgu. Pa ce-
ļam, lai kliedētu vienmuļo braucienu, spēlējām kārtis. Rīgā mūs 
sagaidīja vairāki apskates punkti. 
 Pirmais no tiem bija Televīzijas tornis. Gribētu atzīmēt, 
ka tas ir 368 metrus augsts- augstākais Eiropas Savienībā. No tā 
pavērās brīnišķīgi skati, tālumā varēja redzēt Vecrīgu, uzņēmām 
arī vairākas fotogrāfijas.  
 Nākamais pēc ekskursijas plāna bija Anatomikums. Tā 
ir topošo mediķu kalve, kur viņi praktiski specializējas ārsta pro-
fesijā. Tajā varēja apskatīt cilvēka anatomisko uzbūvi, iepazīt 
cilvēka iekšējo orgānu izskatu, ieraudzīt dažādus ķermeņa defek-
tus. Daži skolēni pat negribēja uz to noskatīties, bet pārsvarā  
visiem tas interesēja.  

 Pēc tā bija atvēlēts brīvais laiks, kurā varēja izstaigāties 
pa Vecrīgas ieliņām un ieturēt pusdienas. Man tas patika, jo pa-
šiem vajadzēja orientēties pa pilsētu, lai tiktu līdz noskatītajam 
objektam.  
 Pēc pusdienām satikāmies Cosmos Ilūziju muzejā, kurš 
atradās Doma laukumā. Šī vieta bija diezgan unikāla, jo katrs pats 
varēja izpētīt dažādus ilūziju veidus. Tā noteikti ir laba vieta, kur 
var radīt neparastas bildes.  
 Dienas noslēgumā pamazām pienāca nogurums, tāpēc 
ekskursijas beigās prasījās kaut ko aktīvu. Par izvēli krita Jump 
Space. Tā ir liela platforma ar vairākiem batutiem. Tas bija ener-
ģisks dienas nobeigums, jo lēkāt varēja no sirds patikas.  

Marta Marija Maltisova (10.a) 

10.a klases ekskursija uz Rīgu  



6.lpp. MAĢISKĀ 

Laimes stūrītis ģimnāzijā 

Ko sola Dzeltenā suņa gads 

 Sarkanā Gaiļa gads jau 
tuvojas beigām, bet Dzeltenā 
suņa gads steidz to nomainīt. 
Dzeltenais Suņa gads pārņems 
stafeti 2018. gada 16. februārī 
un nodos to 2019. gada 4. febru-
ārī. Suns, kā zināms, nemēdz 
sēdēt mierā – viņš visu gadu 
modri sargās mūsu labklājību. 
Suns iemieso taisnīgumu, nekad 
nenodod, un viņa valdīšanas 
gadā uztraukties nenāksies – 
viss notiks tā, kā to būsi pelnījis. 
Precīzi un taisnīgi.  
 Astrologi ir pārliecināti, ka šajā gadā pasaulē kara 
vietā nāks miers. Dzeltenais Zemes Suns reti kuram rādīs 
zobus – tikai luncinās asti un dos ķepu sveicienam. Skato-
ties uz suni, tā tikai šķiet, ka labāka un mīlīgāka dzīvnieka 
par viņu nemēdz būt, tomēr tas var izrādīties maldinoši. Lai 
gan viņš ir uzticīgs saviem saimniekiem, tas var iekost  
visiem pārējiem. 2018.gadā cieņā būs tādas īpašības kā 
draudzīgums un godīgums. Svarīgs būs radoša nots it visā. 
Veselības jomā problēmas Suņa gads nesola. Lietū un snie-
gā norūdījies, Dzeltenais Suns neļaus mums ne šķaudīt, ne 
klepot, ne citādi vārguļot. Tomēr galvenais uzsvars šajā 
gadā tiek likts uz ģimeni un attiecībām. Tiek solīts, ka šajā 

gadā ikviens vientuļais atradīs savu 
otro pusīti.  
 Mūsu klase no dzeltenā 
suņa gada sagaida daudz jaunus pie-
dzīvojumus un labas sekmes. Tomēr 
dzeltenais suns nedāvinās panāku-
mus par neko, tev būs jānopelna viņa 
uzticība ar labiem darbiem. Čaklais 
un aktīvais Suns vienmēr atradīs 
sirdij tīkamu nodarbi, viņa deguns 
saodīs, kurā debess pusē mīt veik-
sme, un viņš palīdzēs tur nokļūt  
visiem, kuri tic saviem panākumiem.  

 Ķīniešu astroloģijā Suns simbolizē taisnīgumu, 
godīgumu, vienlīdzību un aizsargātību. Suņa misija ir ne 
tikai būt par labu, uzticamu draugu – galvenais tā uzde-
vums ir aizsargāt. Suns ir vērīgs, uzmanīgs, vienmēr modrs 
un gatavs pildīt savus pienākumus. Tātad, lai veiksmīgi 
aizvadītu turpmāko gadu un izmantotu visas tā dāvātās 
iespējas, nevajag daudz – tik vien kā būt godīgiem un apzi-
nīgi pildīt savus pienākumus.  
 Bet lai arī ko solītu dzeltenā suņa gads šoreiz, jā-
paliek pozitīvam un čaklam, jo tās vienmēr būs atslēgas uz 
laimi un pārpilnību. 

 
Marta Lība Igaune (7.a) 

 

Mums katram ir vieta, kurā, ja atnākam rūpju nomākti, 
paliek tik viegli, jo liekas, ka uz brīdi problēmas izgaist. Skolā 
katram ir šāda vieta, kurā aizbēgt no ikdienas steigas, rūpēm un 
satraukuma. „Maģiskā” turpina apzināt katras klases mīļāko vieti-
ņu skolā. 

 
12.a klase 
 Mīļākā vieta skolā ir Krājbankas ceturtais kabinets, jo 

tas ir ļoti plašs un no tā rītos var redzēt visskaistāko, miglā ieskau-
to saullēktu un daudzu logu dēļ gaismas ienākšana telpā jūtama 
visas pirmās stundas garumā. 
Īpaša vieta skolā ir 2.stāva gaitenis, jo tas parasti ir vistukšākais 
un vistumšākais, tajā var ērti paslēpties no skolas kņadas un dalī-
ties noslēpumos, jo šķiet, ka tam vienīgajam skolā nav ausu. 

 
10.a klase 
 Skolas foajē un lasītava. Šajās vietās vienmēr var satikt 

draugus un jauki parunāties. Foajē vēsais un svaigais gaiss atspir-
dzina saspringtajos starpbrīžos pirms kāda kontroldarba vai vien-
kārši atpūšoties. Lasītavā parasti valda miers, var atpūsties no 
ikdienas steigas, parunāties ar skolas biedriem un uzēst Beķerejas 
picu. Īpaši mīļš ir Mūsu Diānas kabinets, tajā vienmēr būsi laipni 
aicināts uz tēju un kādu mīļu sarunu! 

 
11.b klase 
Kas to būtu domājis, ka kādam patiks vieta, kur ir karsti 

kā Sahāras tuksnesī un, ja gribi elpot brīvi, būs jāatver logs. Tāda 
tā ir datorklase - nelegālais tējas stūrītis, kur cukuru nedabūsi, jo 
kāds cits, kurš ķēries pie LINGO, jau būs paņēmis pēdējo graudi-
ņu un smaidīs, ieņēmis vietu krēslā, kurā sēžot nav jāgriež galva, 
jo tas pats griežas. Klik-klik un jau projektors rāda Olimpiskās 
spēles un, prom ejot, aizmirsti par interneta pārlūka aizvēršanu, jo 
kāds noteikti cookie clicker'ā gribēs dabūt vairāk punktiņus.  

 
 

8.b klase 
Noteikti, ka lasītava ir mīļākā vieta, jo tur ir mīkstās 

mēbeles - dīvāns, kā arī pufi, kur var ielēkt pēc smagas dienas vai 
grūta kontroldarba. Protams, tur ir arī neierobežots internets, tas 
atpūtu padara par vēl patīkamāku. 

Dažiem no mums mīļākais kabinets noteikti ir bioloģi-
jas, jo tas ir visplašākais, vienmēr pilns ar svaigu gaisu un ļoti 
simpātisks pēc būtības, kā arī modernizēts un ļoti ērts. Ir gan inte-
raktīvā tāfele, gan parastā, kā arī augu izkārtojums klasē priecē 
skolēnu acis. 

Pagrabstāva skapīši ir skolas virtuve mūsu klasei. Vien-
mēr, kad sagribas ēst, var noiet lejā, jo skapīšos mums ir ēdiena 
krājumi. Arī pēc stundām tur ir jauki pasēdēt un papļāpāt par no-
tiekošo. Un somu atstāšana mūsu SPEC stūrī, kā mēs to esam 
nodēvējuši, nu jau ir kā ikdienas sastāvdaļa, kad dodamies uz 
pusdienām vai kādu pasākumu. 

Arī bibliotēka ir īpaši mīļa, jo tur ir mūsu audzīte. 
Dažreiz sanāk kādā starpbrīdī aiziet pie viņas un „uzkrist” viņai uz 
nerviem ar savām problēmām un atzīmēm, tad skolotāja izdomā 
risinājumu katrai problēmai. Kā arī starpbrīžos var patērēt laiku, 
parunājot ar skolotāju par notiekošo klasē un skolas dzīvē. Mums 
tur patīk, jo mēs zinām, ka esam vienmēr tur gaidīti. 

 
9.klase 
 Par mīļāko vietu skolā noteikti varētu nosaukt „skapīšu 

pagrabu”, kaut arī tā ir visšaurākā un saspiestākā vieta skolā, tur 
rodas visvairāk atmiņu par skolas ikdienu. Tā ir vienīgā vieta, kur 
var satikt visvairāk ģimnāzistus, dažreiz nedaudz pagrūstīties, bet 
tas arī nenāk par sliktu. Visklusākā un mierīgākā vieta stundu 
laikā, bet skaļākā un haotiskākā starpbrīžos. Vieta, kur skolā ir 
Tavs mazais personiskais stūrītis un galvenais – vieta, kur vari 
patverties no skolotājiem! 

 
 

Apkopoja Marta Marija Maltisova (10.a) 



7.lpp. 

 

 Nevienam nav noslēpums, ka mūsu skolā skolēnu mācī-
bu uzņēmumu (SMU) veidošana ir ļoti iecienīts process - skolēni 
ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. Skolēniem tā ir iespēja 
prezentēt un pārdot savu produktu, iepazīties ar jauniem draugiem, 
kā arī tikt novērtētiem un iekļūt labāko skolēnu mācību uzņēmumu 
sarakstā. Arī šogad skolā aktīvi darbojas skolēnu mācību uzņēmu-
mi, tāpēc vērsāmies pie veiksmīgākajiem un aktīvākajiem no tiem. 
Jaunums - šogad vairāki ģimnāzisti veido arī starptautiskos uzņē-
mumus! 
 
 SMU „Anete Cepas” 
Karīna Anete Sirmā (12.c): 

Tātad, manu mācību uzņēmumu sauc „Anete cepas”. Pār-
dodam kūciņas un citus saldumus. Komandā esam 4 meitenes- es, 
mana māsa Annija (10.b), Beāte Gailuma (11.a) un Rasa Mailīte 
(11.c). Līdz šim ir veicies ļoti labi, esam dzirdējuši daudz jauku 
vārdu, kā arī padomu. Esam ieguvušas arī labākā stenda titulu 
Madonā un simpātiju balvu Madonas „Citā bazārā”. Esam procesā, 
lai izveidotu mājaslapu, kurā varētu „uzbūvēt savu kūku”, jo sasto-
pamies ar to, ka katrs vēlas kaut ko citu un savu. 

 
SMU „HandySac” 
Santa Socka (11.a): 

Novembra sākumā izveidojām komandu no trīs mērķtiecī-
gām meitenēm – mani, Kristu Patrīciju Leimani (11.a) un Aneti 
Šķēli (11.b) - nokļuvām arī pie idejas - sporta somas ar diviem 
nodalījumiem, kas atvieglo katra pircēja ikdienu. Protams, sākumā 
bija grūti, bet tagad ir vēl grūtāk. Bija jāsameklē šuvēja, audumi 
un visādi nieciņi, par ko nemaz nebijām aizdomājušās. Tapa 
pirmie prototipi, ko šuvām mājās, tad jau pie šuvējas. Pēc tam tikai 
strādājām un strādājām. Lai sagatavotos vienam no galvenajiem 
tirgiem gadā, darījām daudz, atradām jaunu šuvēju un pašas izvei-
dojām savu stendu, un klāt jau bija 10. decembris. CITS BAZĀRS 
bija pilnīgi kaut kas cits nekā tirgus Madonā. Sākumā bijām kaut-
rīgas, apkārt bija daudz spēcīgu komandu, bet jau pirmajās divās 
stundās pārdevām lielāko daļu somu, par ko pašas bijām šokā! Un 
drīz pie mums pienāca žūrija, trīcēja kājas, bet runājām ar lielāko 
pārliecību, kāda mums varēja būt. Tas sekmējās ar panākumiem, 
ieguvām nomināciju „Labākā pārdošanas komanda” vidusskolu 
grupā, pašas bijām šokā, jo negaidījām tādus sasniegumus! Tas 
patiesībā bija tikai sākums mūsu uzņēmumam! Pēc nedēļas pieda-
lījāmies Madonā CITS BAZĀRS, kur ieguvām simpātiju balvu! 
Janvārī daudz strādājām pie paša produkta un tā noformējuma, jo 
februārī jau atkal bija jāpiedalās tirgū, kur arī ieguvām nomināciju. 
Šobrīd strādājam pie šūšanas vairumā un pie dizaina. Gatavoja-
mies CITAM BAZĀRAM Rīgā un Alūksnē, kā arī marta beigās 
dosimies uz Kauņas Starptautisko Skolēnu uzņēmumu gadatirgu. 
Darbs, darbs, darbs ir trīs vārdi, kas ļoti labi raksturo skolēnu mā-
cību uzņēmumu, bet, protams, ir tik liela gandarījuma sajūta par 
padarīto! 
 

SMU „PAKTUM” 
Sandijs Kalniņš (12.b): 

Mēs komandā esam trīs entuziastiski, mērķtiecīgi un aktīvi 
jaunieši - Es - Sandijs Kalniņš (12.b), Rūdolfs Brants un Jānis 
Miška (12.c). Ražojam ērtas un kompaktas sporta pudeļu jostas, 
kurās uzglabāt savas personīgās mantas treniņa procesā. Šī josta 
piemērota arī aplikšanai ap roku skrienot. Esam piedalījušies tirgū 
Rīgā “Cits Bazārs”, kur tikām izvirzīti nominācijai, taču vairāk 
bijām ieradušies savu pārdošanas prasmju attīstīšanai. Vēl piedalī-
jāmies reģionālajā tirgū “Cits Bazārs” Madonā, kur jau ieguvām 
“Swedbank” simpātiju balvu un nomināciju “Inovatīvs produkts”. 
Savukārt tagad ir mērķis savas jauniegūtās zināšanas, pārdošanas 
prasmes un enerģiju veltīt “Junior Achievement Marketplace” 
rīkotajā tirgū Lietuvā, Kauņā, lai varētu smelties idejas sava pro-
dukta uzlabošanai, uzlabot savas komunikācijas prasmes ar klien-
tu, gūt izcilu pieredzi pārdošanā un, iespējams, atrastu sadarbības 
partnerus. Pašlaik cenšamies saliedēt un uzlabot komandas garu, 
joprojām meklējam labākos risinājumus produkta pilnveidošanai, 
kā arī trenējamies komunikācijai ar klientiem. Nākotnē ceram 
atrast sadarbības partnerus un ārējos pakalpojumus, lai spētu radīt 
maksimāli kvalitatīvu un īpašu produktu, kā arī plānojam paplaši-
nāt savas produkcijas klāstu. 
 
Starptautiskie skolēnu mācību uzņēmumi 
Renāte Berķe (11.b) 

Central Baltic Student Enterprises without Borders ir 
starptautisks projekts, kurā piedaloties mērķis ir izveidot skolēnu 
mācību uzņēmumu, kas ir dažādu valstu skolēnu komanda. Projek-
tā piedalās 4 valstis, to skaitā Latvija, Igaunija, Somija un Zviedri-
ja. Līdz šim brīdim esam bijuši iepazīšanās konferencē, kad, ko-
municējot ar citu valstu pārstāvjiem, veidojām uzņēmumu koman-
das. Tālāk sekoja inovāciju nometne - kopīgi domājām idejas un 
attīstījām tās, lai spētu izveidot jau gatavu produktu. Un nu jau 
aizvadīts pirmais starptautisko uzņēmumu tirdziņš Tallinā, kas 
norisinājās 10.februārī. Šis projekts ir īsts izaicinājums - iespēja 
pamatīgi attīstīt komunikācijas prasmes gan tirdziņos, gan savstar-
pējās sarunās, dažādu jautājumu risināšana, kas ir neatņemama 
sastāvdaļa, darbojoties komandā, kā arī iespēja uzlabot laika plā-
nošanu, jo arī starp satikšanās reizēm komandai jāsazinās virtuāli, 
lai attīstītu savu produktu un sagatavotos tirdziņiem. Projektā 
piedaloties, lieliska iespēja kļūt atbildīgākam un mācīties paļauties 
un uzticēties komandas biedriem. Pagaidām uzņēmumiem veicas 
labi - produktu idejas ir skaidras, pēc pirmā tirdziņa arī zināmas 
lietas, kas jāpilnveido, lai jau nākamajā tirdziņā, kas norisināsies 
Helsinkos, būtu vērojami pamatīgi uzlabojumi. Manuprāt, mācīties 
sastrādāties, iepazīt dažādu tautu kultūras, iegūt jaunus draugus un 
galu galā gūt jaunu pieredzi uzņēmējdarbībā ir tās neatņemamās 
vērtības, ko iespējams iegūt, piedaloties šajā projektā. 

 
Linda Amura (11.a) 

Aktīvi darbojas SMU 

Vikas Voginas un Undas Kalniņas skolēnu mācību uzņē-
mums ( SMU) ,,Našķu Laboratorija’’ veiksmīgi darbojas jau kopš 
2017.gada rudens. Ideja par uzņēmuma veidošanu radās Vikai, 
iedvesmojoties no viņas iepriekšējā skolēnu mācību uzņēmu-
ma ,,Happy Totes’’. Meitenes piedāvā garšīgus, veselīgus, sātīgus  
musli batoniņus un medus kraukšķus. Pircējiem ļoti garšo jauno 
uzņēmēju našķi, un viņi labprāt izvēlas dāvināt gardos produktus 
savai ģimenei, draugiem un paziņām.  

SMU ,,Našķu Laboratorija’’ jau veiksmīgi startējis dažā-
dos tirdziņos. 2017. gada novembrī meitenes piedalījās Uzņēmēju 
parādē Madonā. Decembrī jaunās uzņēmējas piedalījās Junior 
Achievement Latvia rīkotajā pasākumā     ,, Cits bazārs’’, mājās 
atgriezdamās ar 2 iegūtajām nominācijām - Labākais stends un 
Komerciālākais produkts pamatskolu grupā. 

Unda un Vika izbauda darbošanos SMU. Meitenes uzska-
ta, ka uzņēmums ,,Našķu Laboratorija’’ ir devis jaunas, lieliskas 

iespējas piedalīties dažādos konkursos, 
tirdziņos un lielu pieredzi. Jaunās uzņē-
mējas vēlas papildināt ,, Našķu Labora-
torijas’’ piedāvājumu ar jauniem un 
gardiem našķiem. 

Meitenes vēlas turpināt uzņē-
muma darbību arī nākamgad. Vika un 
Unda pateicas saviem pircējiem par 
atbalstu un labajiem vārdiem, tirdziņu 
rīkotājiem par dotajām iespējām. Jaunās 
uzņēmējas jūs gaidīs pie SMU ,,Našķu 
Laboratorija’’ stenda, lai iepriecinātu ar 
gardajiem našķiem.  

 
Foto no personīgā arhīva 

 Anete Tropa (7.b) 

Veiksmīgs SMU jau septītajā klasē 

https://www.facebook.com/SMU-AneteCepas-900704996760801/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/SMU-AneteCepas-900704996760801/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/JALatvia/?hc_ref=ARQIrvth-4h5WzoIw4mSlvClaPE1wIs5x1N_RoYzh1luHJaQchct6YmjSBSiI2Rqmqs
https://www.facebook.com/JALatvia/?hc_ref=ARQIrvth-4h5WzoIw4mSlvClaPE1wIs5x1N_RoYzh1luHJaQchct6YmjSBSiI2Rqmqs
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Ar tējas tasi rokās es skatos: 
Ārā ir tumša un lietaina diena. 
Es gaidu kaut saules stari rastos 
Istabā, kur esmu viena. 
  
Visapkārt man klusums, nevienas skaņas, 
Tik pret palodzi pakšķ lietus piles. 
Un sarosās man visas maņas, 
Kad dzirdu kaimiņdīķa pīles. 
  
Slapjš ir mans logs un koku lapas, 
Un kāds kaķis, kurš uz mani skatās. 
Visas ķepas viņam ir slapjas, 
Tad pēkšņi tas aizlēkšo tālāk pa takām. 
  
Joprojām es sēžu ar tasi rokās 
Istabā, kur esmu viena. 
Līdz beidzot saules stari rodas, 
Un tad turpinās mana diena. 

Rozīne  

Nezodz sev   
viņai dārzā aug saulespuķe. koši dzeltena, izteiktu reljefu, stalta 
un bez minstināšanās jāsaka, ka tā ir bezgala skaista. viņa to au-
dzē jau sen. laista, ravē nezāles tai apkārt, nežēlo savu laiku, lai tā 
izaugtu viņai par prieku. liekas tā drīz stiepsies debesīs un apde-
dzināsies pie saules. tik varena un spēcīga tā ir. un saulespuķe 
redz tikai gaismu, kad ir tumšs, viņa sakļauj ziedlapas un slēpjas, 
jo viņa zina, ka tā viņai labu nevēl. bet diendienā kāds stāv pie tās 
kāta un met ar akmeņiem. viņa nekad neredz viņa seju, jo viņš 
slēpjas zem kapuces. vienīgi meitene pati zina, ka tā ir viņa. kā-
pēc? mēs katrs gribam sevi redzēt kā labu, zinošu, mīlošu, priecī-
gu cilvēku, bet to sevī nogalinām. ar negācijām, naidu, dusmām, 
domām par to, ka nekam nav jēgas un, ka esam bezvērtīgi. un 
saulespuķe krita. salūza. vairs viņa gaismu neredzēja, jo ziedlapas 
triecās pret zemi. un pret to arī palika. un kaut kur tur apakšā viņa 
sēdēja. asarām acīs, visus akmeņus izsviedusi ezerā. drīz viņa 
cēlās. vairs nekad es savu ziedu nenonāvēšu! viņa teica. un laistī-
ja! 

Lorita Ozola (12.a) 

Way away  
 
es nenācu meklēt naidu, bet atradu izeju 
tu uzgriezi muguru 
varbūt man vajadzēja meklēt citu pieeju 
es jau atkal saguru. 
 
varbūt nebija tik daudz laika 
tev neinteresē cik 
varu iedot buču kaut uz vaiga 
pat ne tik 
 
kādreiz es atskatīšos un smiešos 
kas tu stulba 
par to, ka sāpēja sev liegšos 
kurš smejas par to, ka ap kaklu cilpa 
 
tevī ir par daudz patiesā 
nerunā niekus 
redzējums par tevi lēnām saplaisā 
nedalīsim vairāk, lūdzu, priekus 
 
vārds uz c burta man vēl prātā 
apēd to un viss 
cerība - tas bez manas ziņas strādā 
katrs tevis stādītais ziediņš nobeidzies 
 
piecelies un ieskaities man acīs 
par daudz tajās jau redzēts 
nedomāju, ka tik daudz tev tas prasīs 
nekas no tevis netika saudzēts 
 
es sargāju 
nu sāp jau tikai tad kad lūst 
arī lauzdama asinis no rokām mazgāju 
rētas ātri kopā sažūst 
 
tu nemaz manī neklausies 
kas par muļķībām 
tev tiešām riebums sirdī ierausies 
neredzu pamatu tavām sūdzībām 
 
nu bez komata tā rādās 
atā 
izskaņās tik savādās 
martā 

Lorita Ozola (12.a) 

*  *  *   
Dvēsele knēvele 
grib just 
ziedu karus, 
bet pagaidām 
ledus knēveles 
atstāj pa krevelei vien 
atsegtu zemes stūri- 
kaut kā nejūtu, 
ka zeme dūktu- 
'nāc priekā dej,' 
vien tad pamanu- 
tavos vaigos rožu sārtums, glīts 
Tu saki- 
'tev vēstule logā,' 
un patiesi- 
ziedu kari 
tur patiesi dej 
un tu atkal no visas sirds šķībi smej. 

Anonīms 

Vika Vogina (7.b klase) 

Vika Vogina (7.b klase) 


