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Redaktores sleja
Laiks paskrējis nemanot un kārtējais mācību gads jau rit pilnā sparā. Arī 
„Caurvējš” ir atpakaļ un turpina iesākto. Tā vien šķiet, ka vēl tikko puķu dobēs 
krāšņojās rudens ziedi un kokos gozējās krāsainas lapas; mazie pirmklasnieki 
strauji pukstošu sirdi spēra pirmos soļus pa skolas durvīm, un divpadsmitie tvēra 
katru pēdējā, nozīmīgā vidusskolas pirmā septembra mirkli, bet nu jau pagājis 
novembris – salnu mēnesis. Zemi jau paspējis pārklāt pirmais sniegs, un dienas 
kļūst arvien īsākas un tumšākas. Cilvēkos valda divējādas emocijas  - vieni ir 
sajūsmā par salu, kas pa reizei asi iekož vaigos un degunā, bet otrus pārņem 
īgnums, kad tiek apjausts, ka saules sildošie stari nu jau silda kaut kur citur. 
Lai vai kā, bet klāt jau decembris un aiz muguras Tēvzemes mēnesis. Gribot 
vai negribot, prātā pavīd domas par kaujām, par cīņām un zaudētajām latviešu 
dzīvībām, cīnoties par neatkarīgu Latviju. Šis ir laiks, lai pieminētu un pateik-
tos latviešu strēlniekiem par izcīnīto valsti, kas radīja brīvu Tēvzemi un drošu 
patvērumu nākošajām paaudzēm. Mums ir, ar ko lepoties!
Bet nu jau domas pamazām sāk vērpties Ziemassvētku noskaņās. Skolēni meklē 
spēku pēdējām semestra nedēļām, steidz padarīt nepadarīto. Bet mēs rūpējamies 
par lasāmvielu Cesvaines vidusskolas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem. 
Tiesa gan, ka piedalīšanās „Caurvēja” tapšanā un diez gan neparedzēta kļūšana 
par galveno redaktori priekš manis ir jauna pieredze. Ceru, ka spēsim sastrādāties, 
vest lietas pa iesākto ceļu un varbūt pat radīt kādu jaunu. Veiksmi!
Vita
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Vidusskolā

NOVEMBRIS 6.B 
KLASES DZĪVĒ..

Šis novembris 6.b 
klases dzīve pagāja jau-
tri. Mēs 6.b un ar 7.b 
devāmies ekskursijā. 
16.Novembra rīta mēs 
izbraucām un devāmies 
uz Rīgu. No sākuma mēs 
apskatījām Latvijas da-
bas muzeju. Mēs tur 
apskatījam daudzas inte-
resantas lietas. Sākot ar 
dzintariem un beidzot ar 
purviem. Vēlāk devāmies 
uz lido kafejnīcu, daži jau 
protams uz MC’ Donalds. 
Pienāca apmēram 15.00 
tad devāmies uz ‘’ARĒNA 
RĪGA’’. Autobusā 
nogaidījuši kādas minūtes 
15.30 devāmies iekšā. Un 
var jau uzminēt ko mēs 
tur darījām. Protams, ka 
mēs skatījāmies hokeju. 
Mums pat bija rezervētas 
vietas. Spēlēja Rīgas Din-
amo- Maskavas Dinamo. 
Mēs uzvarējām 3:2. Nu 
ko bija jau 19:30 un mēs 
braucām uz mājām. Pa 
ceļam paskatījāmies ‘’Sta-
ro Rīga’’.

27.Novembris kā 
jau zinām ir konkur-
sa diena. Visi cītīgi 
gatavojās un trenējās. 
Nu ko 12.40 pienāca un 
mēs noklausījāmies 7.b 
klases dziesmu un arī 7.a 
klases. Mēs bijām 3. pēc 
kārtas. Mūsu dziesma bija 

‘’Vella kalpu dziesma’’. 
Kā jau zināt šī dziesma 
asociējās ar zobenu 
cīņām un aizstāvēšanu 
par savu zemi. Mēs bijām 
radoši un pamainījām, 
ka zobenu cīņas vieta 
būs hokejisti. Nu tik 
un tā mēs dabūjām 
2.vietu. Nu tā arī musu 2 
interesantās dienas No-
vembra mēnesi. Protams 
pārējās dienas pagāja 
parasti, kā jau darbadi-
enas mūsu skolā.

6.b klases audzēkne: 
Aleksandra Tiškoveca

      Mūsu labais darbs

 Kādā oktobra 
pēcpusdienā mēs, 6.a un 
6.b klases skolēni kopā 
ar savām audzinātājām 
– L. Kanaviņu un A. 
Graudupi, devāmies 
sakopt Cesvaines 
evaņģēliski luteriskās 
draudzes baznīcas terito-
riju. Lapu klājiens tiešām 
bija iespaidīgs. Strādājām 
gandrīz trīs stundas. 
Bijām ļoti piekusuši, bet 
reizē arī gandarīti par 
paveikto. Mūs pacienāja 
ar konfektēm. 
   Arī jūs ikviens varat 
pielikt savu roku Ces-
vaines apkārtnes 
uzkopšanā. Baznīcas 
apkārtnes sakopšana būs 
mūsu labprātīgais darbs 
katru rudeni un pavasari.
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Aktualitātes

Sveiciens jaunākajiem 
vidusskolēniem

Atskatoties atpakaļ uz 
neseniem notikumi-
em, atceramies jauno 
vidusskolēnu iesvētības. 
Fukšu nedēļa ir ikgadēja 
skolas tradīcija. Div-
padsmitie sagatavo des-
mitajiem pasākumus 
veselai nedēļai – katru 
dienu cits, kādu tēlu 
vai slavenu personu 
raksturojošs apģērbs. 
Piecas dienas – pieci 
uzdevumi. Pirmdienā 
desmitie tērpās kā samu-
raji un geišas; otrdienā 
– princeses un prinči; 
trešdienā desmitie gan 
izspruka cauri sveikā, 
šajā dienā dodoties 
ekskursijā; ceturtdienā 
– disko; piektdienā – 
indiāņi. Gan desmitie, 
gan divpadsmitie fukšu 
nedēļu visu septem-
bri un oktobri gaidīja 
ar nepacietību. „Kā 
likt viņiem tērpties? 
Kā padarīt nedēļu 
neaizmirstamu?” 
Tā prātoja ikviens 
divpadsmitās klases 
skolēns.
Jau pirmajā dienā 
visu skolēnu sejās bija 
manāmi smaidi un 
sajūsma. Divpadsmi-
tie tvarstīja desmitos 

un ņēma talkā 
marķierus. Īpaši jautra 
bija pusdienu starpbrīža 
aktivitāte „akmens, 
šķēres, papīrīt’s” jeb 
„mednieks, lācis, nin-
dzja”. Desmitās klases 
skolēns Edgars Ar-
sentjevs izrādījās 
veiklāks par citiem un 
šajā spēlē uzvarēja. 
Otrdienā, iejūtoties 
prinču un princešu 
lomās, puiši uzlūdza uz 
deju un vēlāk „bildināja” 
savas klases daiļavas. 
Puišus, nometušos uz 
viena ceļa dāmas priekšā, 
skolas vestibilā katru di-
enu gan neredzēsi.
Visus gan skumdināja 
piektdienas rītā 
paziņotais fakts, ka 
lielais, tik ļoti gaidītais 
fukšu skrējiens parkā 
tiek atcelts laikapstākļu 
dēļ. Šķiet, ka viss nebija 
īsti līdz galam izplānots 
un desmito iesvētību 
nedēļa tika ielikta ma-
zliet par vēlu; sals, kas 
ārā koda vaigos un 
degunā, darīja savu. 
Lielākais sarūgtinājums 
bija divpadsmitajiem. 
Klases puiši cītīgi parkā 
raka bedres, rūpējās 

par to, lai piektdi-
enas skrējienam nekas 
netrūktu. Meitenes gat-
avoja fukšu pases un 
līdz pēdējam sīkumam 
izskatīja skrējiena 
„karti”. Divpadsmi-
tie par šo brīdi bija 
sākuši aizdomāties 
jau desmitajā klasē, 
kad paši, skaļi smejot 
un uzkrājot pozitīvas 
atmiņas turpmākai 
dzīvei, pavadīja savu 
fukšu nedēļu. Lai vai 
cik skumji, bet, kas bi-
jis, tas bijis, un pēc kara 
visi gudri. Neskato-
ties uz neparedzētajiem 
notikumiem, gan 
vidusskolēni, gan pārējie 
sev atmiņā var atvēlēt 
kādu stūrīti  pozitīvam 
emociju vilnim. Des-
mitie deva zvērestu di-
vpadsmitajiem palīdzēt 
eksāmenos un mazgāt 
viņu mašīnas, kad vien 
tas būs nepieciešams. 
Viss, protams, tiek uz-
tverts kā joks un kā 
iespēja satuvināties 
neformālā gaisotnē. Bet 
tas viss ir tā vērts, un 
ceram, ka Cesvaines 
vidusskola šo tradīciju 
nezaudēs.
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Intervija 

Mācību gads jau rit pilnā sparā un jaunie studenti ir iejutušies savās izvēlētajās augstskolās. 
Cesvaines vidusskolas absolvents Toms Skujiņš stāsta par saviem pirmajiem iespaidiem Banku 

augstskolā.

1. Kurā augstskolā studē 
un kas ietekmēja tavu 
izvēli par labu tieši šai 
augstskolai?
Ar šī mācību gada 
sākšanos esmu kļuvis par 
Banku augstskolas stu-
dentu. Jau 11. klasē biju 
sācis nopietni piedomāt 
pie tā, kur došos pēc 
vidusskolas absolvēšanas. 
Sāku vienkārši meklēt 
internetā kādas augst-
skolas vispār ir Latvijā. 
Sākumā domāju, kā 
būtu ar biznesa augst-
skolu Turība. Palasīju 
atsauksmes un doma par 
studēšanu Turībā uzreiz 
atkrita. Painteresējos arī 
par RTU un LU, taču arī 
tur neatradu ko tādu, 
kas derētu tieši man. 
Tad pienāca diena, kad 
mēs, 11. un 12. klases 
skolnieki, uzzinājām, 
ka Cesvaines viduss-
kola organizē brauci-
enu uz Starptautisko 
izstāžu centru Ķīpsalā, 
kur norisinājās izstāde 
“Skola 2013”. Mēs šo 
izdevību izmantojām, lai 
varētu tuvāk iepazīties ar 
augstskolas pārstāvjiem, 
studentiem un to 
studiju programmām. 
Tur tad arī piegāju, 

varētu pat teikt, pie 
katras augstskolas un 
univeritātes  pārstāvjiem, 
paklausījos ko viņi 
stāsta par savu izglītības 
iestādi un paprasīju sev 
interesējošos jautājumus 
par to. Man bija tikai 
viens priekšnoteikums 
tam, kur es iešu studēt, 
un tā bija budžeta vieta. 
Kāpēc gan man būtu 
jāmaksā par savām 
studijām lielas naudas 
summas, ja līdz šim 
esmu mācījies pietiekami 
labi, lai turpmāk varētu 
izglītoties bez maksas? 
Taču, tad es piegāju klāt 
Banku augstskolas sten-
dam. Biju jau iepriekš 
kaut ko dzirdējis par 
šo augstskolu, taču 
neko daudz, neko tādu, 
kas liktu mainīt manu 
vienīgo priekšnoteikumu 
par augstskolas izvēli. 
Es paklausījos, ko stāsta 
pārstāvji, esošie studenti 
un jāatzīst, ka šī augst-
skola mani patiešām 
ļoti, ļoti ieinteresēja. Pie 
šī stenda bija arī tāda 
iespēja kā izkalt monētu 
ar Banku augstskolas 
logo, ko es, protams, 
arī izdarīju. Aizbraucot 
atpakaļ uz mājām, es ilgi 

domāju, kura būtu tā 
pareizā izvēle, jo domas 
man bija vairs tikai par 
Banku augstskolu. Es 
aplūkoju sevis izkalto 
monētu un nonācu pie 
secinājuma, ka jā, šī 
augstskola būs tā īstā! 
Un noteicošā nebūs vis 
budžeta vieta, bet gan 
tās sajūtas, tā degsme un 
prieks ar kādu es iešu 
uz lekcijām un mācīšos 
to, kas man patiešām 
interesē.
2. Ir pagājuši jau pirmie 
trīs studiju mēneši. Kādas 
ir sajūtas, kā lekcijas un 
kursa biedri?
Sajūtas ir fantastis-
kas. Jāsaka, šeit jūtos 
daudz labāk, nekā to 
biju gaidījis. Ar kursa-
biedriem saprasties ir 
ļoti viegli, jo visi šeit ir 
tik atvērti un atsaucīgi. 
Banku augstskolā tiek 
organizēti arī dažādi 
iespaidīgi pasākumi, 
kuros studentiem tiek 
dota iespēja ballēties 
un neformālā gaisotnē 
iepazīt cits citu vēl labāk. 
Ja runā par lekcijām, tad 
galvenais ir tajās aktīvi 
iesaistīties un izteikt 
savu viedokli, jo to le-
ktori vērtē visaugstāk. 

Savukārt, lektori Banku 
augstskolā ir ļoti zinoši 
un spēj pasniegt savu 
priekšmetu kā nevi-
ens cits. Visvairāk 
es apbrīnoju savu 
matemātikas pasniedzēju 
Daini Kriķi, kurš ar 
humoru var pasniegt 
augstāko matemātiku tā, 
ka to saprot jebkurš stu-
dents. Fantastiski!
3. Vai tev pietrūkst Ces-
vaines vidusskolas? Ja jā, 
tad, kas visvairāk?
Es neteiktu, ka man 
Cesvaines vidusskola 
pietrūkst. Tas, ka es to 
laiku, kad tur mācījos 
nekad neaizmirsīšu, tas 
gan ir skaidrs, taču katrs 
cilvēks vairāk vai mazāk 
ir vērsts uz attīstību, 
tāpēc nav laika, lai 
skumtu pēc tā, kas jau 
ir bijis, jo viss plūst un 
viss mainās. Atceros to, 
ka vidusskola man bija 
tāds kā neliels pagriezi-
ena punkts, kad es vairāk 
sāku domāt pats par savu 
dzīvi, ko es tajā gribu 
sasniegt un kādu gribu 
redzēt pats savu nākotni. 
Lielākoties nemācījos 
vairs tikai ķeksīša pēc. 
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turpinājums no 
iepriekšējas lappuses

4. Kādas ir spilgtākās 
atšķirības starp viduss-
kolu un augstskolu? Vai, 
tavuprāt, vidusskola 
topošos studentus sa-
gatavo pienācīgi?
Viena no spilgtākajām 
atšķirībām ir tā, ka ja 
vidusskolā viena stunda 
notika 40 minūtes, tad 
augstskolā viena lekcija 
notiek 90 minūtes, bet 
tas nemaz nav tik traki 
kā izklausās. Piemēram, 
es pie tā pieradu pat 
nemanot. Atceros, ka 
vidusskolā mums teica, 
ka “augstskolā nebūs tā, 
ka lektori jums visu no-
liks “uz paplātes””. Savā 
ziņā tā ir taisnība, jo no 
dažiem draugiem, kuri 
studē citās augstskolās 
esmu dzirdējis, ka ir 
bijuši gadījumi, kad 
lektori tikai formāli 
novada savu lekciju, 
pat īpaši neiejūtoties 
studentu ādā un neko 
nepaskaidrojot. Taču 
Banku augstskolā tā 
nenotiek. Šeit lektori 
tiešām prot iemācīt 
un paskaidrot tā, lai 
studentiem būtu pēc 
iespējas vieglāk saprast 
tekošo vielu. Viņi liek 
studentiem iesaistīties 
diskusijās, tādejādi 

izzinot vai viss mācītais 
visiem ir skaidrs. Vēl vi-
ena atšķirība ir tāda, ka 
vidusskolā bija jāmācās 
daudzveidīgi priekšmeti, 
taču tagad manā lek-
ciju sarakstā ir tikai tie 
priekšmeti, kuri man 
patiešām interesē. 
Jāsaka liels paldies 
visiem Cesvaines viduss-
kolas skolotājiem, kuri 
ir ielikuši iespaidīgus 
pamatus manā un manu 
kolēģu izglītībā, jo uzs-
katu, ka es esmu viens 
no tiem, kuriem ir tik 
labas priekšzināšanas 
par mācību vielu un 
atbildība par izglītību 
kā tādu. Tāpēc, jā, 
manuprāt, vidusskola 
topošos studentus sa-
gatavo lieliski. Tas, 
ja kāds domā pretēji, 
acīmredzot ir viņa 
paša problēma, jo nav 
svarīgi vai tu esi pa-
beidzis Cesvaines vi-
dusskolu vai Rīgas 
valsts 1. ģimnāziju, taču 
tas ar kādu attieksmi 
pievērsies visam ko dari. 
Tas ir atkarīgs tikai no 
katra paša!
5. Ko tu novēlētu un 
ieteiktu topošajiem ab-
solventiem un studen-
tiem?

Iesaku visiem topošajiem 
studentiem izmantot 
iespēju piedalīties vai 
nu ēnu dienās, lai tuvāk 
iepazītu savas izvēlētās 
augstskolas vidi, at-
tieksmi un mācību 
metodiku, kā darīja arī 
daži no maniem kursa-
biedriem. Vai, otra 
iespēja ir, apmeklēt 
savas izvēlētās augst-
skolas sagatavošanas 
kursus, kur ar lektoru 
palīdzību nostiprināsiet 
vidusskolas pamatus, lai 
varētu labāk nokārtot 
eksāmenus, vismaz 
Banku augstskolā tā ir, 
kā arī apgūsiet augst-
skolas studiju pama-
tus. Tas jums parādīs, 
vai jums šī augstskola 
patiešām patīk. Saku 
to tāpēc, ka pats esmu 
izgājis sagatavošanas 
kursus Banku augstskolā 
paralēli tam, ka gāju 
arī 12. klasē. Guvu 
lielisku priekšstatu par 
pašu augstskolu, kā arī 
valsts eksāmenus tiku 
nokārtojis labāk, patei-
coties tām zināšanām, ko 
sniedza augstskolas lek-
tori.
Novēlu visiem pēc vi-
dusskolas beigšanas 
neapstāties un turpināt 

savu personīgās iza-
ugsmes ceļu, jo studentu 
dzīve ir forša! Tā paver 
milzum daudz iespēju, 
kuras noteikti ir vērts 
izmantot. Veselība, spars 
un panākumi rodas galvā 
un domām ir tieksme 
piepildīties. Ticiet paši 
sev, un jums viss iz-
dosies!
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Vēstures stunda.
- Jaunais cilvēk, tur, pie durvīm! Kad dzimis 
Gēte?
- Nezinu...
- Nu labi, kad dzimis Mocarts?
- Nezinu...
- Tad ko jūs vispār šeit darāt!?
- Nu, atnācu lampiņu nomainīt, esmu elektriķis.

Kā tiek kārtoti eksāmeni? 
Pirmais kurss: pasniedzējs, nodūris galvu, sēž 
pie galda, visi špiko. Pasniedzējs paceļ galvu, 
visi raksta paši. 
Otrais kurss: pasniedzējs, nodūris galvu, sēž 
pie galda, visi špiko. Pasniedzējs paceļ galvu, 
visi turpina špikot. Pasniedzējs ieklepojas, visi 
raksta paši. 
Trešais kurss: pasniedzējs, nodūris galvu, sēž 
pie galda, visi špiko. Pasniedzējs paceļ galvu, 
visi turpina špikot. Kursa vecākais noklepojas, 
pasniedzējs nodur galvu.

Blondīne sākusi strādāt skolā par psiholoģi. 
Pirmajā dienā viņa pa logu pamana zēnus, kas 
spēlē bumbu. 
Tikai viens pavisam mazs zēns stāv vientuļš 
malā. 
Blondīne pieiet pie viņa un vaicā: 
- Kāpēc tu te stāvi viens pats, bez draugiem? 
Vai jūties pamests? Vēlies par to parunāt? 
- Vēlos, bet vēlāk, tagad futbols jāspēlē, es 
esmu vārtsargs!

Tēvs, skatoties dēla dienasgrāmatā, saka:
-Par šitādām atzīmēm ir jāsoda!
-Pareizi, tēti! Ejam, es Tev parādīšu, kur dzīvo 
skolotāja!

Skolotāja: Jānīt! kas ir nelaime un kas ir ne-
laimes gadījums? Jānītis: Nelaimes gadījums 
ir, ja matemātikas skolotāja iet gar mūra žogu 
un tas uzgāžas viņai virsū. Bet nelaime ir tā, ka 
tas žogs negāžas.

Zīmēšanas stundā skolniekiem jauzzīmē savi 
vecāki.Skolotājs staigā pa klasi un apskata kā 
veicas ar uzdevuma izpildi:
- Pēterīt, kāpēc tu savam tētim uzzīmēji zaļus 
matus?
- Tāpēc, ka man nav lisās krāsas.

Joki


