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Oktobris? Viss notika pārāk ātri, ka pat brīžiem aizrāvās 

elpa par krāsainajām lapām kokos, lielajiem un dzidrajiem 

āboliem, kas zvilnēja ābeļdārzos. Šis mēnesis manuprāt ir 

gana bagāts arī ar dažādiem notikumiem un projektiem. 

Grandiozi aizvadījām skolotāju dienu,  kā arī Čehijas pilsētā 

Vsetinā projekta ietvaros strādāja mūsu skolotājas Airita 

Ešenvalde un Zaiga Strelēviča. Un  26.oktobrī mūsu skolēni 

pārstāvēs Latviju Strasbūrā. Viņi veikuši visus saga-

tavošanās mājas darbus un braucienam gatavi! Neskatoties 

uz to, ka šis mēnesis ir atnesis visu ko labu, protams, gribas 

jau iededzināt vakarā to svecīti,ietīties siltā segā ar karstu 

tēju un vienkārši.. Padomāt un pasapņot par reālām un ne 

tik reālām lietām. Baudiet,dziļi ieelpojiet un apstājaties.. 

/Edīte Savickaite/ 

SOLUTIONSSOLUTIONS  
OKTOBRA  NR. (2018)

OKTOBRA  NR. (2018)   

REDAKTORAREDAKTORA  

SLEJASLEJA  

ŠAJĀ  NUMURĀŠAJĀ  NUMURĀ  

  INTERVIJA AR SKOLOTĀJU INTERVIJA AR SKOLOTĀJU 

ZAIGU STRELĒVIČU.ZAIGU STRELĒVIČU.  

  SKOLĒNU DOMES VADĪTĀJU SKOLĒNU DOMES VADĪTĀJU 

VĒLĒŠANAS.VĒLĒŠANAS.  

  SKOLOTĀJDIENA.SKOLOTĀJDIENA.  

  MISTERS X.MISTERS X.  

  STIPENDIJAS .STIPENDIJAS .  

  RUDENS FAVORĪTI (2018)RUDENS FAVORĪTI (2018)  

  PĀRSTĀVJI NO AUGSTSKO-PĀRSTĀVJI NO AUGSTSKO-

LĀM .LĀM .  



2 

Oktobra pirmajā nedēļā mūsu skolas skolotājas -  

Z. Strelēviča un A. Ešenvalde – projekta Erasmus+ 

vadītas,devās uz Čehiju.Skolotājas viesojās Čehijas pilsētā 

Vsetinā. Vsetina atrodas Zlīnas apgabala Vsetinas apriņķa 

centrā, Morāvijas Valahijas reģionā. 

Cik un kādas valstis piedalās projektā Erasmus +? 

-Pavisam kopā projektā iesaistās piecas valstis: Spāni-

ja, Francija, Itālija, Čehija un Latvija. Projekta ietvaros 

Vsetinu apmeklēja10 pārstāvji - 2 no Spānijas, 3 no Fran-

cijas un Itālijas un ,protams, arī mēs ar Airitu Ešenvaldi. 

Vai projektā piedalījās, kāds skolotājs/pedagogs, 

kas nepiedalījās no paša projekta sākuma? 

-Jā, piedalījās. Jauni dalībnieki bija gan Itālijai, gan 

Spānijai , gan Francijai. 

Kāds bija mērķis, apmeklējot Čehiju? 

 -Saplānot darbu nākamam gadam.Noskaidrojām, ka 

no 1.aprīļa līdz 7. aprīlim kopā ar skolēniem dosimies uz 

silto Spāniju, tad jau tur būs ap + 25oC . Savukārt viņi pie 

mums viesosies no 22.aprīļa līdz 28. aprīlim. Tika saru-

nāts, ka 2019.gada maijā skolotāji brauks uz Spāniju, lai 

sakārtotu lietas saistībā ar projektu Erasmus+.  

Cik ilgu laiku Jūs pavadījāt Čehijā? 

 -Apmēram 1 nedēļu. Pirmdien ielidojām un piekt-

dien jau lidojām atpakaļ. 

Kā jūs uzņēma? 

 -Ļoti labi, jo daļa no skolotājiem jau bija pazīstami 

un vienmēr ir jauki atkal satikties. Vienu dienu tika noor-

ganizēts pārgājiens kalnos, kur nostaigājām 11km, bet tas 

bija, kas neaprakstāms - no kalniem paveras skaists skats 

pār Vsetinu. 

Vai bija  jūtama kāda atšķirība starp Latviju un 

Čehiju? 

 -Grūti pateikt, bet, kas Čehiem raksturīgs, viņi ir 

ļoti viesmīlīgi un sirnīgi. 

Kāds bija lidojums? 

 Patīkams, jo pie lidošanas jau esmu pieradusi. Lid-

mašīna bija salīdzinoši maza un omulīga. Lidojām ar air-

Baltic lidmašīnu. 

Paldies par interviju! 

Intervēja - Elīna Putniņa 

INTERVIJA AR SKOLOTĀJU ZAIGU STRELĒVIČUINTERVIJA AR SKOLOTĀJU ZAIGU STRELĒVIČU. 

SKOLĒNU DOMES VADĪTĀJA VĒLĒŠANAS SKOLĒNU DOMES VADĪTĀJA VĒLĒŠANAS 

PRIEKULES VIDUSSKOLĀPRIEKULES VIDUSSKOLĀ  

Šogad mūsu skolā rudens atnācis ar pārmaiņām . Gan-

drīz katru gaidu mums mainās kādi skolotāji , skolēni , 

retāk arī skolas vadība , taču šoreiz pārmaiņas piedzīvo – 

skolēnu dome , kurai tika ievēlēts jauns vadītājs. Jau sep-

tembra beigās bija jūtama neliela spriedze skolēnu starpā 

– kurš tas būs ? Varbūt es? Varbūt labāk tu ? Vai viņš ? 

Tā nu divi drosmīgi skolēni – Anna Šiline un Miks 

Kāpiņš apņēmīgi pieteicās, lai kļūtu par skolēnu domes 

vadītāju. Skolā tika 

izvietotas kandidātu 

veidotas afišas , lai 

aicinātu balsot tieši 

par viņiem . Dienu 

pirms vēlēšanām 

skolas zālē norisinā-

jās debates , kur abi 

kandidāti uzstājās ar 

sagatavotām īsām 

uzrunām, taču skolas 

skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus . 

Piektdien, 5.oktobrī, iegūstot 103 balsis par skolēnu 

domes vadītāju tika ievēlēta Anna Šiline , taču Miks Kā-

piņš, kurš saņēma 60 balsis , kļuva par skolēnu domes 

vadītājas vietnieku . 

Sveicam Annu Šilini, vēlam spēku un izturību, lai vei-

dotu šo skolu par vēl labāku skolu ! 

Marta Roga 
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Starptautiskā skolotāju diena, kas Latvijā tiek 

atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā. Priekules vidusskolā 

tā tika atzīmēta 5.oktobrī. Priekules vidusskolā strādā 38 

skolotāji un tas ir lielākais skaits novadā. 5. Oktobra rītā 

skolēni ar lielām ovācijām un paparaci gaismām skolas 

zālē pa sarkano paklāju sagaidīja ienākam mūsu skolas 

skolotājus. Skolotājiem tas esot bijis pārsteigums, jo 

neviens neko neesot ne dzirdējis, ne redzējis. Nevienam 

neesot bijušas pat ne mazākās jausmas. 

Pasākumu atklāja ar Sema Smita dziesmu ‘’Stay with 

me’’, koizpildīja11. Klases skolnieces.Pirmo Oskaru ie-

guva Raitis Feldmanis, kurš tika nominēts kā ‘’Jautrākais 

skolotājs’’. Nākošo Oskaru ieguva Sanita Pīlāgere kā 

‘’Sportiskākā skolotāja’’. ’’Stilīgākā skolotāja’’ – Sanita 

Bilerte.‘’Skaistākā smaida’’ nominācija nokļuva pie 

Zanes Važas. ‘’Radošākā skolotāja’’ – Marika Šeflere. 

‘’Noslēpumainākās skolotājas’’ balvu ieguva Ilona Bal-

ande. Tad tika pateiktas dažādas, interesantas baumas par 

mūsu skolas skolotājiem. Tam sekoja jauna nominācija –

‘’Fiksākais skolotājs’’, kuru ieguva Intars Mellums.Par 

skolas ‘’Labāko pavāru’’ tika atzīta skolotāja Agita 

Rukute. ‘’Muzikālākā skolotāja’’ – Agrita Hanzovska. 

‘’Vispieredzējušākā skolotāja’’ tika nominēta Vera Vār-

na. ‘’Visveiklākās skolotājas’’ titulu ieguva Liene 

Sokolovska. Ruta Bružika saņēma Oskaru kā ‘’Pati 

dzīvespriecīgākā skolotāja’’. Pēc tam sekoja jauks 

dzejolītis, kuru noskaitīja 3.a klases skolniece Marta. 

Balvu izsniegšana turpinājās ar nomināciju ‘’Pati 

punktuālākā’’ – Dzintra Sleže. ‘’Skolas gars’’ – Lauris 

Štāls. ‘’Labsirdīgākās’’ titulu ieguva Ruta Oknere. 

‘’Pozitīvākā skolotāja’’ – Inta Andersone. ‘’Vislielākā 

optimiste’’ – Lāsma Skudiķe. Kategorijā ‘’Reālists’’ uz-

varēja Arturs Māss. Turpinājumā uzstājās Līva un Sanita 

jeb duets ‘’LīSa’’ ar dziesmu ‘’Ronjas un Birkas duets’’. 

Pēc pavisam nelielas reklāmas pauzītes Oskaru 

saņemšana turpinājās ar nomināciju ‘’Sapņotāja’’, kuru 

ieguva Anda Šintlere. ‘’Lielākās ceļotājas’’ nomināciju 

ieguva Svetlana Kuprjašova. ‘’Pretimnākošākās 

skolotājas’’ balvu saņēma Inese Upīte. ‘’Apņēmīgākā’’ – 

Vineta Grīnberga. ‘’Atvērtākās’’ titulu ieguva Agnese 

Razma. ‘’Pati organizētākā’’ – Sandra Grosberga. Bet 

tad pienāca laiks apsveikumiem no ļoti, ļoti tālām zemēm 

– LVT. Mūsu pamatskolas absolvente Elvisa sūtīja svei-

cienus visām skolotājām, bet īpaši sākumskolas 

audzinātājai R.Oknerei un pamatskolas audzinātājai 

Zaigai Strelēvičai. Vēl lielāks pārsteigums bija apsveik-

ums no Klāva, kurš sūtīja sveicienus savai sākumskolas 

audzinātājai Valentīnai Remesei un pamatskolas 

audzinātājai Z.Važai, kura Klāvu piesedza arī tad, kad 

viņš to nebija gaidījis.Pēc jaukajiem apsveikumiem 

pienāca laiks, kad sāka izdalīt pēdējos Oskarus. 

‘’Daudzpusīgākās skolotājas’’ titulu ieguva Valentīna 

Remese. ‘’Godīgākās’’ nomināciju saņēma Irina 

Tiesnese. ‘’Laipnākā’’ – Jekaterina Tiškus. 

‘’Vismērķtiecīgākā’’ – Mārīte Laugale. Mūsu skolas 

‘’Pati smaidīgākā skolotāja’’ ir Zenta Sik-

sna.‘’Harizmātiskākā skolotāja’’ – Agita Zuļģe. 

‘’Saprotošākā’’ – Sanita Pāvi-

la. Oskaru balvas izsniegšana 

beidzās, bet pasākums gan nē. 

Nākošais bija 11. klases svei-

ciens, tam sekoja direktores I. 

Tiesneses un Priekules 

pašvaldībasapsveikums. Īpašs 

sveiciens bija D. Sležei 

apaļajā jubilejā. Pasākums 

beidzās un visi skolēni savām 

skolotājām dāvināja smaržīgas puķes, gardas šokolādes 

un sirsnīgas bučas. 

Ir jāsaka liels paldies 11. klases skolēniem, kuri gan 

gatavoja Oskarus, gan veidoja sirsnīgos priekšnesumus, 

gan nominācijas, arī jāpaslavē pasākuma vadītāji – Anna 

un Mārtiņš. 

Bija ļoti žēl, ka diezgan daudz skolotāju nebija ieradu-

šies, jo tieši šī diena bija veltīta viņiem. 

Visi bija ļoti laimīgi un priecīgi par patīkamo Skolotā-

ju dienu, jo tāds pasākums ar ļoti radošu un interesantu 

pieeju nebija ilgi redzēts. 

SKOLOTĀJU DIENA PRIEKULES VIDUSSKOLĀ.SKOLOTĀJU DIENA PRIEKULES VIDUSSKOLĀ.  
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MISTERS XMISTERS X  
Kā jau visiem zināms, mums skolā paralēli mācību dar-

bamtiek piedāvātas daudzasiespējaspiedalīties dažādos 

projektos. Taču ne viss vienmēr notiek tā, kā gribētos.. 

    Visi zina, ka mūsu skolā ir dažādi projekti(par ko dau-

dzas skolas mūs apskauž), bet lielākā daļa nepievērš uz-

manību, cik ļoti lielu darbu skolotājas ir ieguldījušas, lai 

šādi projekti varētu notikt. Neviens neiedomājas, ka viņas 

atrodas skolā līdz vēliem vakariem, raksta projektus, un 

tas viss tiek darīts tāpēc, lai MUMS, skolēniem, būtu ie-

spēja paplašināt savu redzesloku, iepazīt citas valstis, kul-

tūru, uzlabot savas angļu valodas un komunikācijas pras-

mes. Šie projekti palīdz iepazīt ne tikai ārzemju skolēnus, 

bet arī mūsu pašu skolas biedrus, kas nav mazsvarīgi.  

    Kad projekts ir akceptēts, skolēniem atliek tikai tajā 

iesaistīties. Kad tādu projektu nav, tad visi sūdzas, ka  ne-

kas nenotiek, taču tiklīdz parādās iespēja kaut kur piedalī-

ties vai iesaistīties, tā no visas skolas piedalās tikai daži 

skolēni. Visi vēlas bez maksas kaut kur aizbraukt vai re-

dzēt kaut ko jaunu, bet kā vajag nedaudz piepūlēties, tā 

daudzi padodas. Protams, nav viegli apvienot mācības ar 

citām aktivitātēm, taču tad parādās mūsu skolēnu attiek-

sme un atbildība. Dažreiz šķiet, ka skolotājiem vajag lūg-

ties, lai skolēni piedalās un iesaistās projektos, taču skolē-

niem pašiem vajadzētu izrādīt savu vēlmi un gribasspēku. 

   Skolā ir daži skolēni, kuri ļoti cenšas, aktīvi iesaistās 

skolas dzīvē, visu dara centīgi un atbildīgi. Viņi tiek ie-

saistīti projektos, un tie, kuri nemaz nav centušies piedalī-

ties, kritizē un aprunā, ka citi tikai tiek, jo ir skolotāju “ 

mīlulīši “ un tiek projektos, neko nedarot. Neviens neuz-

dod jautājumus: ,,Kā Tev tur gāja?”; ,,Kā Tev tur pati-

ka?”.Un, tiklīdz avīzē parādās raksti,kur skolēni dalās ar 

savu projekta pieredzi, tad citi saka, ka viņiem neesot inte-

resanti tos lasīt, ka tas viņus neinteresē. 

    Protams, kritiku saņem arī skolotāji(tas,diemžēl izskan 

itin bieži), kuri šos projektus ir rakstījuši un īstenojuši, ne 

tikai no skolēniem, kas šķiet dīvaini, jo, manuprāt, nevie-

nam nav aizliegts šādus projektus rakstīt un tos īstenot. 

     Protams, nenovīdība un kritika, neapturēs skolēnus un 

skolotājus veidot jaunus projektus un tajos piedalīties. Es 

tikai vēlos ieskaidrot to, ka nevajag kritizēt tos, kuri cen-

šas un dara, jo katram ir iespēja, tikai ne visi to izmanto!  

Šo apdomājot, gribas uzdot mīklu – kā sauc cilvēku, 

kurš izjūt nepatiku, nenovīdību, pret citu cilveku panāku-

miem vai veiksmi? 

Jūsu cienījamais, atklātais Mr.X 
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Stipendijas Priekules vidusskolā tiek izsniegtas 10.-

12.klašu skolēniem, kuriem ir labas un teicamas sekmes 

un nav neattaisnotu kavējumu. Līdz ar to atalgojuma sistē-

ma mudina vidusskolēnus vairāk tiekties pēc sasniegu-

miem mācībās. Septembra mēnesī stipendiju saņēma vis-

uzcītīgākie vidusskolas skolēni. No 10.klases: Ērka Anī-

te, Anda Brauna, Linda Jaškus, Agate Jerika, Elīna 

Putniņa. No 11. klases: Krista Mehaņikova, Kate Ro-

zentāle, Emīls Šeflers, Anna Šiline. 

Jums ir iespēja izlasīt skolēnu atbildes uz jautājumiem. 

Vai tiešām stipendija ir noteicošais, kas motivē sko-

lēnus labāk mācīties? 

„Motivē ne tikai stipendija, bet viens no svarīgākajiem 

stimuliem tas bija, jo ir iespēja nopelnīt savus līdzekļus.”-

Elīna Putniņa 

„Es nedomāju, ka tikai stipendija ir stimuls mācībām, 

bet jāatzīst, ka tad ja tās būtu lielākas, tad varbūt vairāki 

vidusskolnieki pacenstos mācībās.”-Kate Rozentāle 

„Jā, jo uzreiz ir motivācija un iemesls  mācīties cītī-

gāk.”-Anda Brauna 

„Stipendija nav vienīgais, kas motivē,  

bet tas ir diezgan svarīgs faktors.”-Krista Mehaņikova  

„Nedomāju,ka stipendija ir vienīgais,kas stimulē sko-

lēnus mācīties,jo vidusskolā jau jāsāk domāt par savu nā-

kotni un profesijas izvēli.”- Ērika Anīte  

Kā rīkoties tiem , kuriem nepaveicās, jo nevar pa-

spēt izlabot iepriekšējā dienā liktu atzīmi? 

Stipendiju nolikums ir tāds kāds ir 

 un tur neko nepadarīsi. Mēģini nākošmēness! –Kate 

Rozentāle 

„Mēģināt kaut ko sarunāt ar skolotāju, bet dažeiz vien-

kārši jāsamierinās ar to.”-Krista Mehaņikova 

„Jāvienojas ar skolas vadību, lai rastu iespēju izla-

bot.”-Elīna Putniņa  

„Samierināties un uz pārbaudes darbiem  cītīgāk saga-

tavoties”-Ērika Anīte 

„Tiem patiešām nepaveicas. Viņiem ir jācer uz skolo-

tāju labvēlību. Viss, ko es varu pateikt ir gadiet nākošo 

mēnesi.”-Anda Brauna 

Vai tu mācītos šajā skolā ja stipendijas nebūtu?  

„Domāju , ka noterikti Macītos Priekules vidusskolā, 

jo uzskatu, ka mūsu skolā var iegūt labu izglītību.”-Ērika 

Anīte 

„Es domāju, ka jā, jo esmu mācījusies 9 gadus bez 

stipendijas. Domāju, ka varu arī vēl paciest.”-Anda Brau-

na 

„Iespējams, ka mācītos, bet skumdina tas, ka stājoties 

vidusskolā spēkā bija stipendijas nolikums, kurš pēc mē-

neša tiek mainīts. Domāju, ka jaunajam nolikumam vaja-

dzēja būt spēkā, kad sniedzu domkumentus.”-Elīna Putni-

ņa  

Jaunieši ar šo nopelnīto naudu rīkojas dažādi- citi to 

tērē kā kabatas naudu, bet kāds ir nolēmis krāt kam lielā-

kam. Manuprāt stipendijām ir liela nozīme, un ir vērts pa-

censties.  

/Edīte Savickaite/ 

STIPENDIJASSTIPENDIJAS  
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JAUN-JAUN-

IŅIEIŅIE  

Musu avīzes komandai ir pievie-

nojušies divi jaunieši- Miks kā-

piņš , kurš turpmāk mūs ieintere-

sēs ar aizraujošiem rakstiem par 

sportu un Linda Jaškus,  darbo-

sies kā rakstu labotāja un iespē-

jams kādā numurā varēsim sala-

sīt kādu viņas radošu rakstiņu. 

/avīzes komanda/ 

KO TĀLĀK?KO TĀLĀK?  
Visi saprotam, ka daudzi vidusskolnieki mūsu skolā 

joprojām nav izdarījuši izvēli, ko darīt pēc skolas absolvē-

šanas - turpināt apmācības augstskolā vai nē? Un, ja nu 

izvēlos mācīties, tad kurā augstskolā? Cik maksātu tās 

apmācības, kuras izvēlēšos? Kuri eksāmeni man vispār 

jāliek? Tieši tāpēc, lai sniegtu atbildes uz visiem šiem un 

citiem jautājumiem, kuri jums var rasties - izveidoju ap-

tauju, kurā aptaujāju skolēnus, par to, kuras jomas viņus 

piesaista un, kuru augstskolu pārstāvjus viņi vēlētos uz-

klausīt. Aptaujas rezultāti uzrādījuši, ka vispieprasītākās 

augstskolas Priekules vidusskolas jauniešu vidū ir LU 

(Latvijas universitāte), RSU (Rīgas Stradiņu universitāte), 

RTU (Rīgas Tehniskā universitāte), LLU (Latvijas Lauk-

saimniecības universitāte), LSPA (Latvijas Sporta Un Pe-

dagoģijas akadēmija) un BAT (Biznesa augstskola 

"Turība"), kā arī citas. Esmu atradusi veidus, kā sazināties 

ar skolu pārstāvjiem, lai uzaicinātu viņus pie mums - pre-

zentēt savas augstskolas un iepazīstināt ar to vidi. Par 

augstskolu prezentāciju datumiem un laikiem - nākamajā 

avīzes nummurā.  

 Anželika Riško 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATE ROZENTĀLE KATE ROZENTĀLE , 

Katrs smaids, ko Tu velti mums, ir neparak-

stāms! To pašu mēs 

vēlam Tev, visas atlikušās dzīves garumā, jo sevišķi, tavā 18. Dzim-

šanas dienā. Runā, ka dzimšanas dienas ir veids, kā daba mums signa-

lizē to, ka mums ir jāēd vairāk kūkas un jābūt laimīgiem! Lai Tev 

salda, smaidīga un patiešām izdevusies dzimšanas diena!  

 

Sveic– 11. klases audzinātāja Zaiga Strelēviča  

             Avīzes komanda 
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VĒSTURISKIE NOTIKUMI OKTOBRĪVĒSTURISKIE NOTIKUMI OKTOBRĪ  
Šajā mēnesī vēsturisko notikumu ir gana daudz.Sākot ar leģendārā automobiļa Ford Model T prezentēsanu 
1908.gadā un beidzot ar Suecas krīzi 1956.gadā. 

 1.oktobris— 1908.gadā Henrijs Fords prezentēja savu leģendāro automobili Ford 

Model T (attēlā). Nepilnu divdesmit gadu laikā tika pārdoti 15 miljoni šīs markas 

braucamrīku. 

 2.oktobris — 1865.gadā Latgalē stājās spēkā aizliegums iespiest grāmatas ar latīņu 
burtiem , aizsākot cara valdības rusifikācijas politiku. 

 3.oktobris— 1906.gadā SOS oficiāli tika atzīts par starptautisko nelaimes signālu. 

 4.oktobris— Romas pāvests Pāvils VI izdeva bullu, kurā atzina, ka ebreji nav vainīgi 
Jēzus Kristus nāvē. 

 5.oktobris— 1507.gadā Kristofors Kolumbs atklāja Kostariku. 

 6.oktobris— 1995.gadā paziņots par pirmās citplanētas (51 Pegasi b) atklāšanu. 

 7.oktobris — 1959.gadā PSRS zonde Luna-3 noraidīja Mēness neredzamās puses (attēlā) pirmās fotogrāfijas. 

 8.oktobris — 1988.gadā dibināta Latvijas Tautas fronte. 

 9.oktobris — 2006.gadā Ziemeļkoreja paziņoja, ka tā veikusi savu pirmo kodolsprādzienu. 

 10.oktobris—1846.gadā angļu astronoms Viljams Lasels atklāja Tritonu — lielāko Neptūna 

pavadoni. 

 11.oktobris— 1891.gadā Stokholmā atklāts pasaulē pirmais etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 
Skansens. 

 12.oktobris — 1901.gadā Teodors Rūzvelts oficiāli nodēvēja ASV prezidenta rezidenci par 
Balto namu. 

 13.oktobris — 54.gadā Romas imperatora Klaudija sieva noindēja viņu ar sēnēm. 

 14.oktobris — Fēlikss Baumgartners veica lēcienu no 39 kilometru augstuma,kurš kļuva par pasaules rekordu. 

 15.oktobriss— 1582.gadā Pāvests Gregors XIII ieviesa Gregora kalendāru; vairākās Eiropas valstīs 4. 

 oktobrim sekoja 15. Oktobris. 

 16.oktobris — 1923.gadā dibināta kinokompānija The Walt Disney Company. 

 17.oktobris — 1990.gadā sāka darboties interneta filmu datubāze Internet Movie Database. 

 18.oktobris — 1922.gadā dibināta raidorganizācija BBC. 

 19.oktobris —2000.gadā Ņujorkā atklāta Tiso kundzes Vaska figūru muzeja filiāle. 

 20.oktobris — 1944.gadā Otrais Pasaules karš: atjaunoja dzelzceļa satiksmi starp Rīgu un Maska-

vu. 

 21.oktobris— 1520.gadā Fernāna Magelāna vadītā ekspedīcija atklāja jūras šaurumu starp Dienvidameri-
ku un Ugunszemi (Magelāna šaurumu). 

 22.oktobris— 1950.gadā Argentīnas pilsētā Buenosairesā sākās pirmais Pasaules čempionāts basketbolā. 

 23.oktobris. — 2001.gadā Apple Computer izlaida iPod. 

 24.oktobris— 1946.gadā ASV palaistā raķete V-2 pirmoreiz nofotografēja Zemi no kosmosa. 

 25.oktobris— 2001.gadā Microsoft izlaida Windows XP. 

 26.oktobris — 1977.gadā Somālijā konstatēts pasaulē pēdējais dabīgas inficēšanās ar bakām. 

 27.oktobris— 1901.gadā apzogot veikalu Parīzē, uzbrucēji pirmo reizi bēga, izmantojot automobili. 

 28.oktobris— 1918.gadā Čehoslovākija pasludināja neatkarību no Austroungārijas. 

 29.oktobris —1929.gadā ar Ņujorkas biržas sabrukumu (“melnā otrdiena”) ASV sākās Lielā depresija. 

 30.oktobris — 1961.gadā PSRS veica lielākās bumbas sprādzienu pasaules vēsturē: Novaja Zemļa poligonā tika 
uzspridzināta 58 megatonnu ūdeņraža bumba. 

 31.oktobris — 1957.gadā Japānas uzņēmums Toyota sāka eksportēt savas automašīnas uz ASV. 

 

Informācija-wikipedia.org 

 

Elizabete L. 
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https://lv.wikipedia.org/wiki/Gregora_kalend%C4%81rs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Eiropa
https://lv.wikipedia.org/wiki/4._oktobris
https://lv.wikipedia.org/wiki/4._oktobris
https://lv.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://lv.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database
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https://lv.wikipedia.org/wiki/Tiso_kundzes_Vaska_fig%C5%ABru_muzejs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Otrais_Pasaules_kar%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzelzce%C4%BC%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Maskava
https://lv.wikipedia.org/wiki/Maskava
https://lv.wikipedia.org/wiki/Fern%C4%81ns_Magel%C4%81ns
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dienvidamerika
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dienvidamerika
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ugunszeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Magel%C4%81na_%C5%A1aurums
https://lv.wikipedia.org/wiki/Argent%C4%ABna
https://lv.wikipedia.org/wiki/Buenosairesa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pasaules_%C4%8Dempion%C4%81ts_basketbol%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pasaules_%C4%8Dempion%C4%81ts_basketbol%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
https://lv.wikipedia.org/wiki/IPod
https://lv.wikipedia.org/wiki/Amerikas_Savienot%C4%81s_Valstis
https://lv.wikipedia.org/wiki/V-2_ra%C4%B7ete
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://lv.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://lv.wikipedia.org/wiki/Som%C4%81lija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bakas
https://lv.wikipedia.org/wiki/Par%C4%ABze
https://lv.wikipedia.org/wiki/Automobilis
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cehoslov%C4%81kija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Austroung%C4%81rija
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%85ujorkas_bir%C5%BEa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Amerikas_Savienot%C4%81s_Valstis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Liel%C4%81_depresija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_Savien%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Novaja_Zem%C4%BCa
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%AAde%C5%86ra%C5%BEa_bumba


8 

Mums katram ir svarīgi padomāt, ko velkam mugu-

rā, jo pirmais, ko cilvēki pamana ir drēbes, un tā rodas 

iespaids par cilvēku un viņa personību.Mūsu skolā pār-

svarā ir sportiskais stils, bet ir daudzi, kuriem ir savs 

stils, un ir daudzi, kuri seko modei.Šogad rudenī ir kļu-

suvušas populāras diezgan interesantas un neparastas 

modes tendences. Iespējams jūs atradīsiet kaut ko, kas 

jums patīk, bet atceraties, lai izskatītos labi nav obligāti 

jāvelk pašas modernākās drēbes.Tad nu lūk 2018.gada 

rudens top 5:  

Dzīvnieku raksti: 

Ir atgriezušies leoparda un zebras raksti, kuri izpildīti 

kliedzošās krāsās.Tie tiks attēloti uz mēteļiem 

un virsjakām, tāpec zem tāda mēteļa tiek  pie-

dāvāts vilkt neitrālas krāsas.(1.att.) 

Kārtu kārta: 

Šī tendence kļūs par favorītu tiem, kuriem patīk vilkt 

apģērbu vairākās kārtās. Var kombinēt dažāda 

garuma jakas,pagarinātus kreklus ar garām bik-

sēm vai pat svārkiem.(2.att.) 

Spīdumi:  

spidīgi apģērbi šogad bija ļoti populāri vasarā un arī, 

rudenim sekojot, tas vēl projām ir modes klie-

dziens.(3.att.) 

Rūtis: 

šo rudeni ir populāras ne tikai klasiskās rūtis, bet arī 

rūtis citās spilgtās krāsās.(4.att.) 

Āda: 

Gan mākslīgā, gan īstā āda ir pieprasītākais “audums”. 

Tas var būt dažādās krāsās un ar dažādiem rak-

stiem.(5.att.) 

Modes favorīti rudenī 2018 ir izdevušies ļoti krāsaini . 

Manuprāt, tas ir labs risinājums kā padarīt drūmo rude-

ni krāšņāku un jautrāku.Es pati nekad nesaņemtos uz-

vilkt kādu dzīvnieka rakstā izpildītu,spilgtu virsjaku, 

bet kas rūtains gan man ir pie sirds.  

informācija-styliste.lv  

                                                                                         

Elizabete Lendele   
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