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*** 

Daudz kas notiek, daudz kas pazūd, 

dod tev mirkli mazliet salūzt. 

Dzīve dod tev mirkļus un ciešanas, 

lai jau tev grutākas tās dzīves 

iešanas. 

Šurpu turpu un tālāk tu ej, 

skaties uz nākotni un smej. 

Katrai rozei vairāk ērkšķu, 

dod tev vairāk un vairāk mērķu. 

Tālāk un tālāk centies tu skriet, 

atstāji uz akmeņa savu sirdi man 

šķiet. 

Erita Burkevica 

ĒNU DIENA 



 
 

  

Redaktores sleja 

 Februāris bija viens no tiem mēnēšiem, kad atskatoties uz 

to nevar ticēt cik daudz lietas tajā ir notikušas – estrādes 

grupu skate, valentīndiena un, protams, ēnu diena. Šogad 

vidusskolēni patiešām aktīvi izmantoja iespēju ēnot kādu 

cilvēku par kuriem viņiem bija interese. Piemēram, 10. 

klases skolēns Kārlis Grīnbergs ēnoja Artusu Kaimiņu, par 

Kārļa pieredzi varēsiet lasīt šajā izdevumā. 

Kā jau noteikti visi zin, it īpaši vidusskolēni, ir ļoti grūti 

izvēlēties, ko studēt. Un, kaut arī ne vienmēr ēnu diena 

tiešā veidā ietekmē vai palīdz mūsu studiju izvēlē, tā ir 

vērtīga pieredze. Šī ir lieliska iespēja un es patiešām visiem 

iesaku visiem to izmantot nākamgad kā arī turpmāk. 

Ja jau šis ir februāra izlaidums nevar nepieminēt 

valentīndienu. Daudzi domā, ka nevajdzētu izteikt savas 

jūtas tikai vienreiz gadā, valentīndienā, bet visa gada 

garumā. Bet ja ir iespēja kādam patiekt kādu mīļu vārdu, 

kāpēc to neizmantot? 

 

Māra Bandeniece 

 

Apsveicam! 

Pasākuma cikla "Kalpaka atceres pasākumi - 2017" 
ietvaros š.g. 21.02. Madonas pilsētas 1. vidusskolā notika 
ierindas skate "Kalpaka kauss - 2017" 

7. - 9.klašu grupā par uzvarētājiem tika atzīta Cesvaines 
vidusskolas 8. klase -komandieris Liene Bērziņa,bet 10. -
12.klašu grupā 2. vietu izcīnīja 11. klases kolektīvs ar 
komandieri Sendiju Biti priekšgalā. Malači! Paldies visiem 
par ieguldīto darbu! 

Skolotāja Inguna Luce 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estrādes  grupu skate “No 

baroka līdz rokam” 

18. februārī mūsu skolā  norisinājās vokāli instrumentālo 

ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – 

konkurss “No baroka līdz rokam”. Skatē piedalījās 15 

kolektīvi jeb grupas, taču kopā piedalījās vairāk nekā 100  

dalībnieki. Visiem kolektīviem bija dotas 10 minūtes, lai 

atrādītu žūrijai savu talantu. 

No Cesvaines vidusskolas piedalīās 5 kolektīvi - 

“Brundīnes”, “LSL”, “RES”, “Still Insane” un “DIANA 

Squad”, taču pie mums arī viesojās kolektīvi no Alūksnes, 

Jēkabpils, Gulbenes un Madonas.  

Apsveicam visus, kas aizstāvēja skolas godu skatē “No 

baroka līdz rokam”. Liels, liels paldies arī  mūsu skolas 

estrādes grupu vadītājam Aināram Melbārdim, kurš bija 

mums līdzās visu ceļu līdz skatei! 

Māra Bandeniece 

 



 
 

 

Kopsavilkums par Ēnu 

dienu 

Jau 11 gadu valstī skolu jauniešiem tiek piedāvāta 
Ēnu diena. Ēnu dienas būtība ir veicināt skolēnu izglītības 
satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem 
mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu 
nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba 
tirgum. Šajā gadā Ēnu diena valstī norisinājās 15.februārī. 
Ar katru gadu vairāk un vairāk šo iespēju izmanto arī mūsu 
skolas skolēni. 

Šajā mācību gadā no 179 5.-12. klašu skolēniem, šo 
iespēju izmantoja 105 skolēni. Izglītojamiem iepriekš tiek 
izstāstīts par Ēnu dienas būtību un tālākā izvēle ko un kur 
ēnos ir pašu skolēnu ziņā. Šajā mācību gadā mūsu skolēnu 
visvairāk ēnoja farmaceita, bibliotekāra, pārdevēja, 
pirmsskolas izglītības darbinieka un dažādu jomu 
pedagoga profesijas Ja 5. un 6.klases skolēni vairāk ēno 
savus vecākus,radiniekus, tad vecāko klašu skolēni jau 
drošāk un tālāk spēra soli.  

Šajā mācību gadā visdrosmīgākie bija 10. klases 
skolēni. Daudzi no šīs klases jauniešiem mēroja ceļu uz 
Rīgu...K.Grīnbergs izturēja konkursu un kļuva par ēnu 
Saeimas deputātam A.Kaimiņam. Iepazītas vēl tika 
mediķu, programmētāju, apdrošinātāju, konditoru, 
pavāru, tiesnešu un citas profesijas. 

 

Prieks par tiem skolēniem, kuri apzināti iet pa 
karjeras kāpnēm un ēno savai sapņu profesijai tuvu 
stāvošās profesijas vai visus gadus vienu un to pašu 
profesiju. 

Ēnu diena ļauj jauniešiem saprast, vai šī ir tā īstā 
profesija, kuru viņš būs gatavs strādāt visu mūžu. Kādreiz 
iegūst arī apziņu, ka ir vīlies šajā profesijā un tagad skaidri 
zin. ka nekad to nedarīs. 

Tie skolēni, kuri šo dienu izmantoja nopietniem 
mērķiem, saka, ka diena bija izdevusies.Paldies tiem ēnu 
devējiem,Cesvaines novadā, kas jauniešiem ļāva iejusties 
šajā darbā.Īpašs paldies tiem, kas šai dienai bija īpaši 
gatavojušies un varēja jauniešiem sniegt daudz vērtīgas 
informācijas un dot pieredzi. 

Zinām arī to, ka ir skolēni, kuri šo dienu nogulēja 
mājās un kādi labvēļi sarakstīja anketu.Vai šie jaunieši būs 
gatavi pēc dažiem gadiem iesaistīties darba tirgū? Uz šo 
jautājumu atbildi lai sniedz katrs jaunietis kopā ar 
vecākiem. Mūsu uzdevums piedāvāt, viņu – izvēlēties. 

Direktora vietniece ārpusklases darbā Sarma 
Kurme 



 
 

Pēc pusdienām mēs bijām devušies uz vēl vienu no komisijas sēdēm, 

ja nemaldos, tad saistītu ar Budžeta revīzijas komisiju. Pēcāk 

devāmies uz Artusa partijas, jeb 7. frakcijas sēdi, kurp varēja sastapt 

KPV LV frakcijas biedrus un būt līdzās dažādu jautājumu apspriešanā 

un izanalizēšanā. Šī ēnu diena tik tiešām izvērtās par vienu no manām 

labākajām dienām, jo tas bija kaut kas vēl šodien vārdiem 

neaprakstāms. Neskaitāmās emocijas un sastaptie cilvēki – šīs ir 

neatņemamas 15. februāra sastāvdaļas. Taču jāatzīst, ka es tik tiešām 

esmu vīlies zināmos priekšstatos, ka valsti vada personas, kas to dara 

ar pilnu atdevi. Lai arī kā, man šī sajūta neradīja nekādu pārliecību ka 

tā arī būtu, jo deputāti šajās komisiju sēdēs publiski lieto savus 

viedtālruņus  un laptopus, lai atbildētu uz kādu no saņemtajām ziņām 

un citām savai privātajai dzīvei pietuvinātu lietu atrisināšanai. Lūk, šis 

man radīja zināmu pārsteigumu, jo uzskatu, ka tik augsta ranga 

amatpersonām, taču, kaut kāda cieņa būtu jāizrāda pret pārējiem 

deputātiem vai darbiniekiem, kas šo sēdi vada vai kas uz to ir 

ieradušies. Taču, neskatoties uz visu šo ēnu dienu, esmu ieguvis tik 

tiešām dzīvei noderīgu atziņu – vajag tikai uzsākt un viss tālāk 

atrisināsies tā, kā tam ir jānotiek. Tas tamdēļ, ka ikdienā mēs bieži 

vien nespējam kaut ko sākt, un tas arī ir šis lielas klupšanas akmenis, 

kas neļauj kaut kam attīstīties tālāk. Un šajā “uzsākšanā” lielu ietekmi 

dod arī zināma neticība sev, kā piemēru varam ņemt šo ēnu dienu, 

kurā es nekādīgi nevarēju noticēt, ka 12. Saeimas deputāts no 

daudzajiem ēnu kandidātiem izvēlēsies tieši mani.  

Kārlis Grīnbergs 

 Artusa Kaimiņa ēna – Kārlis 

Grīnbergs 

Tas viss sākās kā necils joks  –  kāda tad nu iespēja turp nokļūt un 

“ēnot” kādu no 12. Saeimas deputātiem? Šis necilais joks par 

nopietnu realitāti pārvērtās jau 15. februāra rītā, kad uztraukuma 

un neaprakstāmu emociju pārņemts es devos uz Latvijas 

Republikas Saeimu, lai turp visu turpmāko dienu būtu kā “ēna” 12. 

Saeimas deputātam Artusam Kaimiņam. Šis ceļš uz Saeimu likās 

tik ilgs, tomēr es nekādīgi vēlaizvien nevarēju aptvert to, ka tas tik 

tiešām notiek… Ieejot Saeimas ēkā man bija jāiziet drošības 

pārbaudes, lai tālāk es varētu doties pēc savas “Ēnas” apliecības un 

citiem uzskates materiāliem, kuri palika kā piemiņa par 

piedalīšanos šajā Ēnu dienā. Tālākās gaitas, ja atminos pareizi, tad 

kādu pusstundu mēs pavadījām  kopā ar Artusa palīdzi, mēs 

devāmies uz Saeimas informācijas ēku, kurp iepazināmies ar turp 

esošajiem informatīvajiem stendiem un citiem turp esošajiem 

uzskates materiāļiem. Paralēlim tam, nācās piedalīties Saeimas 

rīkotā konkursā, kurp bija jāaizpilda iepriekš sagatavota anketa par 

dažnedažādākajiem jautājumiem. Jau nedaudz vēlāk devāmies uz 

vienu no komisijas sēdēm, kurp satikām arī pašu Artusu. Vēlāk pēc 

šīs komisijas sēdes mēs devāmies uz Artusa kabinetu, kurp ar 

deputātu iepazināmies nedaudz tuvāk, kā arī apspriedām 

dažādākās tēmas un jautājumus. (Atļaušos pieminēt, ka  Artusam 

kopā bija apstiprinātas desmit ēnas, tomēr uz Ēnu dienu ieradās 

tikai astoņas.) Pēc  šīs neformālās apspriedes mēs devāmies iepazīt 

šo Saeimas ēku nedaudz tuvāk, turp Mēs varējām sastapt arī 

pārējos Latvijas Republikas Saeimas deputātus un Saeimas 

darbiniekus. Kopā ar deputātu piedalījāmies arī pasākumos kuri 

tika veidoti par godu Latvijas Republikas Satversmes 95. 

gadadienai. 


