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SVEIKS LASĪTĀJ! VĒL TIKKO BIJA 1. SKOLAS 
DIENA, BET NU JAU KLĀT IR OKTOBRIS, 
PRECĪZĀK OKTOBRA BEIGAS! KOKIEM  
LAPAS JAU MAINĪJUŠAS KRĀSU UN 
LIELĀKĀ DAĻA JAU NOBIRUŠAS! OKTOBRIS 

IR MĒNESIS, KAD PAR VIENU STUNDU 
VARAM ATGRIEZTIES PAGĀTNĒ, JO 27. 
OKTOBRĪ PAGRIEZĀM PULKSTEŅA 
RĀDĪTĀJU VIENU STUNDU ATPAKAĻ. VAI 
PASPĒJI RUDENS BRĪVLAIKĀ IEVILKT ELPU 
UN IZBAUDĪT RUDENI? KO TU, “SOLUTIONS” 

LASĪTĀJ, DARĪJI BRĪVLAIKĀ? GULĒJI LĪDZ  
PUSDIENAS LAIKAM, CEĻOJI PA PASAULI 
VAI VARBŪT TIEŠI OTRĀDI- IZMANTOJI 

LAIKU MĀCĪBĀM. OKTOBRA MĒNESIS 
 
MAN IR BIJIS GRŪTS. DAUDZ KAS JĀPASPĒJ 
IZDARĪT! DAŽKĀRT PAT LIKĀS, KA AR 24 
STUNDĀM  DIENAKTĪ NEPIETIEK, TAČU KAD 
MAN SEJĀ IESPĪDĒJA ZELTA RUDENS SAULE, 
SAPRATU, KA LAIKU ATPAKAĻ NEATGŪS.  
TĀPĒC ES TEV NO VISAS SIRDS NOVĒLU 
APSTĀTIES IKDIENAS STEIGĀ ,DZIĻI 
IEELPOT, LAI IK DIENA BŪTU IZDZĪVOTA UZ 

VISIEM 100!BRĪVLAIKS IR PAGĀJIS UN TAS 
NOZĪMĒ, KA PIRMAIS SEMESTRIS AR 
MAZIEM SOĻIEM TUVOJAS IZSKAŅAI.  
AR MĪLESTĪBU ELĪNA! 
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OKTOBRIS  
PRIEKULES VIDUSSKOLĀ 
 
30.09.2019. - 03.10.2019. Projekts "Musics, body and heritage" skolotāju plānošanas 
vizīte Priekulē  
01.10.2019. Klašu audzinātāju sanāksme (Sanita Pāvila)  
03.10.2019. Labie darbi "Liberta" 2. un 3A. kl. (Marika Šeflere, Jekaterina Tiškus)  
04.10.2019. Skolotāju dienas pasākums skolā (11.klase)  
04.10.2019. LVM kursi "Pētījums mežā", Rīga (Artūrs Māss)  
07.10.2019. - 13.10.2019. Labo darbu nedēļa.  
07.10.2019. - 11.10.2019. 10.klases iesvētības (Zane Važa, 11. klase)  
08.10.2019. Programma "Latvijas skolas soma", Lielais dzintars, koncerts "Dagamba.  
Vivaldi. Gadalaiki", 10.-12.kl.  
09.10.2019. Labie darbi, Aizvīķu pansionāts (Marika Šeflere)  
10.10.2019. Programma "Latvijas skolas soma", atraktīva nodarbība "Ziedoņa klase",  
8A., 8B.kl. (Liene Sokolovska, Sanita Pāvila, Agita Zuļģe)  
10.10.2019. Labie darbi, Soc. centrs (Marika Šeflere)  
11.10.2019. Programma "Latvijas skolas soma", koncerts "Mazās muzikālās 
pasakas", 1.-4.kl.  
14.10.2019. Programma "Latvijas skolas soma", koncerts, 5.-9.kl.  
14.10.2019. 2.kl. vecāku sapulce (Marika Šeflere)  
14.10.2019. - 18.10.2019. Karjeras nedēļa "Nākotnes profesija" (Liene Sokolovska)  
14.10.2019. - 18.10.2019. ES programmēšanas nedēļa (Sanita Pāvila, Intars Mellums, 
Mārīte Laugale)  
21.10.2019. Metodiskā nodarbība (Sandra Grosberga)  
21.10.2019. - 27.10.2019. Rudens brīvdienas (1.-12.kl.)  
18.10.2019. 12.klases skolniece Kristu Mehaņikova un skolotāja Sandra Grosberga 
ciemojās pie valsts prezidenta.  
18.10.2019. Karjeras nedēļas ietvaros 1.-4 . klases izglītojamie tikās ar sabiedrisko 

attiecību speciālisti Kristīni Dunduri un 5.-12.klases jaunieši tikās ar NMPD ārsta 
palīdzi Sabīnei Gūtmani.  
19.10.2019. Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klase (Zaiga Strelēviča)  
19.10.2019. Klašu audzinātāju sanāksme (Sanita Pāvila) 
 
 

Prieks un lepnums par mūsu skolas aktīvajiem skolēniem un skolotājiem!  
ELĪNA PUTNIŅA
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ERASMUS  
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad skolā aktīvi norit vairāki projekti. Viens no tiem ir Erasmus+ 
(KA2) projekta "Music, Body and Theatre" , kura ietvaros no 1. līdz 3.oktobrim Priekulē notika skolotāju 
plānošanas vizīte. Latvijā viesojās skolotāji no Čehijas(4), Francijas (4), Itālijas (1) un Spānijas 
 

(1). Pirmās dienas rītā viesus Priekules vidusskolā sagaidīja ar skolas prezentāciju un dejotāju un 

folkloras priekšnesumiem. Viesu skolotāji Priekulē apmeklēja pilsētas domi, kur A. Cīrulis pastāstīja par 
Priekules novadu. Devās arī ekskursijā uz Priekules Mūzikas un Mākslas skolu, kur pēc ekskursijas 
notika diskusijas skolotājiem par mūzikas darbu, kurās piedalījās skolotāji no Priekules novada, Liepājas 
un,protams, arī viesu skolotāji. Nākamajā dienā viesi devās apskatīt Liepāju, kur skolotāja Z. Strelēviča 
bija parūpējusies par vairākiem pārsteigumiem. Ekskursija koncertzālē ,,Lielais Dzintars’’, kafijas pauze 

Lielā Dzintara 7. stāvā, Vestarda Šimkus koncerta mēģinājums, pastaigas pa Liepājas ielām, Liepājas 
Teātris un apmeklējums ‘’Aizputes vīni’’, tas viss sagaidīja viesu skolotājus otrajā dienā Latvijā.Un trešajā 
dienā skolotāji devās uz meistarklasi maizes gatavošanā Vaiņodē, kur katram bija iespēja uztaisīt sev 
brokastu picu un izcept arī maizes klaipu, ko vest līdzi mājās.Tā kā šī bija plānošanas vizīte, daudz laika 
skolotāji pavadīja plānojot nākamos skolēnu apmaiņas braucienus, īpaši jau domājot par projekta 

noslēgumu 2020. gada maijā Francijā. Šis gads ir veltīts teātrim, tāpēc arī projekta tēma būs Šekspīrs, 
kaut kas no ,,Romeo un Džuljeta’’, ,,Hamlets’’ gan mūzikā, gan teātrī.Viesu skolotāji mājās aizbrauca ar 
sajūsmu, īpaši novērtējot, veiksmīgo dienu plānojumu, mūsu skolas skolēnu angļu valodas zināšanas un 
atsaucību. Projekta sākumā notika logo konkurss, kurā piedalījās arī mūsu skolas jaunieši, taču uzvarēja 
itāļu meitenes logo. Plānošanas vizītes noslēgumā skolotājas, Z. Strelēviča un A. Ešenvalde, ciemiņiem 
uzdāvināja krūzītes, kuras no vienas puses rotāja projekta logo un no otras mūsu skolas – Priekules 

vidusskolas. Šī dāvanu skolotājus patiesi iepriecināja!Paldies skolotājām – Z. Strelēvičai un A. 
 

Ešenvaldei par ieguldīto darbu šajos projektos! MARTA ROGA 
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MISTERS X  
 

KĀ JAU VISIEM ZINĀMS, KATRS SKOLĒNS IR ATŠĶIRĪGS, KATRAM IR SAVI UZSKATI UN DZĪVES MĒRĶI. LIELAI 
DAĻAI JAUNIEŠU DZĪVĒ IR MĒRĶIS UZLABOT GAN SAVUS, GAN CITU DZĪVES APSTĀKĻUS, RŪPĒJOTIES PAR 
APKĀRTĒJO VIDI, ŠĶIROJOT ATKRITUMUS, PIEDALOTIES STREIKOS, KLIMATA PROTESTOS, U.T.T. 
LABS PIEMĒRS IR GRĒTA TŪNBERGA - SEŠPADSMITGADĪGĀ MEITENE, KURA KATRU PIEKTDIENU DEVĀS UZ 
STOKHOLMAS CENTRU, KUR ZVIEDRIJAS PARLAMENTA PRIEKŠĀ PROTESTĒJA PRET KLIMATA PĀRMAIŅĀM, 
MOTIVĒJOT TŪKSTOŠIEM JAUNIEŠU. DIEMŽĒL, IR ARĪ OTRA DAĻA JAUNIEŠU, KURI SAVU BRĪVO LAIKU GAN 
SKOLĀ, GAN ĀRPUS TĀS, PAVADA NODARBOJOTIES AR MOBINGU. MŪSU SKOLĀ VAR SASTAPT ABU TIPU 
JAUNIEŠUS. LAI NOSKAIDROTU, KO PAR ŠO TĒMU DOMĀ CITI VIDUSSKOLAS SKOLĒNI, UZDEVU VIŅIEM DAŽUS 
JAUTĀJUMUS UN SAŅĒMU DAUDZVEIDĪGAS ATBILDES:  
VAI ESI PAMANĪJIS/USI, KA SKOLĀ NOTIEK MOBINGS? KĀ TU IETEIKTU SKOLAI AR TO CĪNĪTIES?  

 VISBIEŽĀK MOBINGS NOTIEK STARPBRĪŽOS, TĀPĒC IETEIKTU PIEVĒRST TAM UZMANĪBU, PAZIŅOT 
KLASES SKOLOTĀJIEM PAR NOTIKUŠO UN PĀRRUNĀT TO AR SKOLĒNIEM.  

 JĀ, ESMU PAMANĪJUSI. ES DOMĀJU, KA PAR TO IR JĀRUNĀ NE TIKAI SKOLĀ, BET ARĪ ĢIMENĒ. 
 ESMU PAMANĪJUSI. PATI AGRĀK NO TĀ CIETU, BET UZSKATU, KA TĀ IR TIKAI PUSAUDŽU VECUMA PAZĪME, 

KAS AR LAIKU PAZŪD. UZSKATU, KA CĪNĪTIES AR TO NAV VĒRTS, NEKAS NEPALĪDZĒS, BET SKOLOTĀJI 
VAR SNIEGT ATBALSTU MOBINGA “UPURIEM”, IEMĀCĪT TIEM TO NEŅEMT VĒRĀ. 

 ŠOGAD TAS IZCEĻAS IT ĪPAŠI, IK PA BRĪDIM, STARPBRĪŽOS SANĀK PADZIRDĒT NEGATĪVUS KOMENTĀRUS 
UN SLIKTUS VĀRDUS, KURUS SAKA PRET KĀDU SKOLĒNU. DAŽI NO MŪSU SKOLAS DOMĀ, KA TAS IR 
”STILĪGI” KĀDU APVAINOT VAI APCELT, BET TAS TĀ NAV. 

 DOMĀJU, KA JĀBEIDZ IZLIKTIES, KA VISS IR KĀRTĪBĀ UN JĀSĀK KAUT KO DARĪT! 
KĀ TU IESAISTIES GLOBĀLĀS SASILŠANAS UN PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANĀ, KĀPĒC, TAVUPRĀT, TAS IR 
SVARĪGI? 

 MANUPRĀT, PIESĀRŅOJUMS IR VISLIELĀKĀ PASAULES PROBLĒMA, KURU MĒS PAŠI RADĪJĀM. ES 
CENŠOS MAZĀK PIRKT PLASTMASAS MAISIŅUS UN NEGRUŽOT DABĀ. 

 ES MĒĢINU ŠĶIROT ATKRITUMUS, NELIETOT PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU TRAUKUS. TAS IR ĻOTI 
SVARĪGI, JO TĀ VARAM PASARGĀT PASAULI NO PIESĀRŅOŠANAS UN AIZIEŠANAS BOJĀ. 

 MANUPRĀT JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA ŠAJAI PROBLĒMAI, JO JAU TAGAD NOTIEK GLOBĀLĀ SASILŠANA, 
TAČU IR DAUDZ CILVĒKU, KURI DOMĀ, KA TĀ NEESOT PATIESĪBA. ŠĪS GLOBĀLĀS PROBLĒMAS SEKAS 
JAU IR PAMANĀMAS VISĀ PASAULĒ- KŪST LEDĀJI, NOTIEK PLAŠI UGUNSGRĒKI, TEMPERATŪRAS 
PAAUGSTINĀŠANĀS. IR PĒDĒJAIS LAIKS KAUT KO DARĪT, UN KURŠ CITS TO DARĪS, JA NE MŪSU 
PAAUDZE? 

 PERSONĪGI CENŠOS IZMANTOT MAZĀK ŪDENI, EJOT UZ VEIKALU, ŅEMU LĪDZI AUDUMA MAISIŅUS. TAS IR 
SVARĪGI, JO, JA MĒS NEKO NEDARĪSIM, MUMS TĀDA LIETA KĀ LABA NĀKOTNE NEBŪS. 

 IR ĻOTI GRŪTI IZMAINĪT JAU ESOŠOS DZĪVES PIERADUMUS, KUROS MĒS KATRU BRĪDI SASTOPAMIES AR 
PLASTMASU. JA TAS BŪTU VIENKĀRŠĀK, ES NOTEIKTI RĪKOTOS, BET ES NEJŪTOS TIK SPĒCĪGA, LAI 
MAINĪTU SAVUS UN ĢIMENES IERADUMUS. MAN GRIBĒTOS, LAI SKOLA IZGLĪTOTU SKOLĒNUS PAR 
PIESĀRŅOJUMA RAŠANOS UN SEKĀM, UN KĀ ES, SKOLĒNS, VARU PALĪDZĒT TOS NOVĒRST. 

JAUNIEŠI CENŠAS CĪNĪTIES PRET GLOBĀLO SASILŠANU, KAUT VAI SAMAZINOT PLASTMASAS LIETOŠANU 
IKDIENĀ, PAR KO MAN IR LIELS PRIEKS. TIE JAUNIEŠI, KURI APSMEJ, APVAINO, AIZSKAR CITUS, VISTICAMĀK 
DZĪVĒ SAŅEMS ATPAKAĻ. DOMĀJU, KA MOBINGAM JĀPIEVĒRŠAS NOPIETNĀK, JO TAS TRAUMĒ JAUNIEŠUS, LĪDZ 
AR TO, TIE NEVAR SAVU UZMANĪBU PIEVĒRST MĀCĪBĀM. CĪNĪSIMIES GAN AR MOBINGU, GAN AR VIDES 
PIESĀRŅOJUMU, JO KATRA CILVĒKA DARBĪBA NOZĪMĒ DAUDZ! 
 

 

                           JŪSU CIENĪJAMAIS, ATKLĀTAIS MR. X.
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STIPENDIJAS 
 
Priekules Vidusskolā jau vairākus gadus piedāvā samaksu par labām atzīmēm. Laiks 
paskatīties, kā stipendiju ieviešana mainījusi skolēnu attieksmi pret mācībām.Tika intervēta 
skolotāja Zaiga Strelēviča, stipendijas izsniegšanas komisijas dalībniece, un trīs 10. klases 
skolēni. 
 

Kādas ir prasības, lai iegūtu stipendiju? Ja skolēns vēlas saņemt 30 eiro, tad visām 

atzīmēm jābūt ne zemākām par sešām ballēm. 40 eiro var saņemt, ja visas atzīmes ir ne 
zemākas par 7 ballēm, un ir pieļaujams viens sešinieks. Lai saņemtu 50 eiro, visām 
atzīmēm jābūt ne zemākām par 8 ballēm, un viena atzīme var būt ne zemāka par 6 ballēm. 
Nedrīkst būt neattaisnoti kavējumi, un visiem mājas un klases darbiem jābūt izpildītiem. 
 

Šīs ir tikai pašas svarīgākās prasības. Ko par to domā skolēni? Tika intervēti 10. klases 
skolēni Ieva, Gustavs un Arturs. Gustavs un Ieva uzskata, ka stipendijas iegūšanas iespēja 
ir uzlabojusi atzīmes mācībās, kā arī motivējusi izlabot zemākus vērtējumus, kaut arī Ieva 
saka, ka cenšas nopelnīt pietiekamu vērtējumu uzreiz. Arturs saka, ka iespēja iegūt 
stipendiju viņu nestimulēja labāk mācīties. Gustavs un Arturs uzskata, ka stipendiju iegūt ir 
grūti, jo ir daudz jāmācās un jāpilda visi mājasdarbi, bet Ievai ir pa vidum, nav ne grūti, ne 
viegli. Gustavs iesaka palielināt stipendijas samaksu, jo tas vairāk motivēs skolēnus 
mācīties un pildīt mājasdarbus, bet Ieva uzskata, ka stipendiju samaksa jau ir pietiekama. 

Ieva vēlas, lai būtu pieļaujams viens neieskaitīts mājas vai klases darbs, jo dažreiz tos 
nevar izlabot. Gustavs pagaidām nezina, kur tērēt stipendijas naudu, bet Ieva jau ir 
iegādājusies grāmatas. Skolēnu domas ir diezgan atšķirīgas. Interesanti zināt skolotājas 
viedokli. Intervija ar skolotāju Zaigu Strelēviču. 
 

Kādas ir jūsu domas par stipendijām? Es domāju, ka stipendijas mūsu skolā ir ļoti labas, 
jo tās motivē skolēnus. Piemēram, arī tad, ja viņš ir izmācījies, domājot par stipendiju, viņš 
pamācās papildus. Stipendijas ir arī atvieglojums vecākiem, jo ar nopelnīto naudu skolnieks 
var nopirkt sev visu nepieciešamo skolai vai arī savām vajadzībām.  
Vai jums šķiet, ka stipendiju summa ir pietiekama. Iespējams to vajag palielināt vai 
varbūt samazināt? Es domāju, ka nevajag samazināt, bet par palielināšanu es neesmu 
domājusi. Kādreiz skolēni nāca uz skolu, lai mācītos un pildīt savu pienākumu, un 
stipendijas nesaņēma vispār. Tagad mēs nākam uz skolu, pildām savu pienākumu, kas ir 

mācīties, un, ja tas mums sanāk labi, mēs saņemam par to naudu. Es domāju, ka ar to viss 
ir kārtībā. 
Kur nonāk stipendiju nauda, ja skolēns to nesaņem? Ir stipendiju fonds, kurā nauda 
krājas, un nekam citam viņu nevar izmantot. Stipendiju saņēmēju skaits mainās katru 
mēnesi, piemēram, iepriekšējā mēnesī stipendiju saņēma septiņi skolēni, bet nākamajā 
mēnesī vairāk.
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Vai jūs esat pamanījusi izmaiņas skolēnu attieksmē pret mācībām pēc stipendiju 
ieviešanas? Vairāk skolēnu nāk labot atzīmes, un arī pirms kontroldarbiem vai pirms 

labošanas, viņi vairāk pamācās. Galvenais, lai skolēni nemācītos tikai naudas dēļ, jo jāmācās 
ir priekš sevis. 
Vai ir bijuši gadījumi, kad nācies pamainīt kādas prasības stipendiju iegūšanai? Nē, jo 
skolai ir nolikums, bet es esmu par to, lai prasības būtu ne tik striktas uz tiem skolēniem, 
kuriem nepadodas sports, jo ,pieņemsim, viņam sportā ir zemas atzīmes, bet visur citur ir 
augstas. Protams, neiet runa par četriniekiem vai pieciniekiem, bet par sešiniekiem varētu 
atļaut stipendiju saņemt, jo tās jau ir cilvēka fiziskās spējas, un citiem tādu nav. 
 

Gan skolotāja, gan skolēni ir kopumā apmierināti ar stipendiju. Tā dod stimulu labāk mācīties 
un tiekties uz labākām atzīmēm, kā arī iespēju skolēniem nopirkt kārojamo un neprasīt naudu 
no vecākiem. 
 

MARKS TEO DŪČIS 
 

SKOLOTĀJU DIENA  
Skolotāju diena tiek svinēta katra gada pirmajā oktobra svētdienā, bet šogad Priekules 
vidusskolā tā tika svinēta piektdienā. Kā jau katru gadu, Priekules vidusskolā skolotāju 
dienas organizēšanas pienākumus uzņēmās 11. klase. Šogad skolotājiem bija unikāla 
iespēja iejusties sen aizmirstajā skolēnu lomā. Anda, Marta un Agate no 11. klases kļuva 
par skolotājām pirmajā mācību stundā piektdienas rītā. Mūsu skolotāji kļuva par 13.a un 
13.b klases skolēniem. Kā jau mācību stundā pienākas, 13.a un 13.b klase pildīja dažādus 
atjautības uzdevumus - senvārdu un mūsdienīgu vārdu skaidrošanu, cik labi skolotāji 
pazīst Priekules vidusskolu, kā arī spēlēja atjautīgo spēli - kahoot. Uz tāfeles bija uzrakstīts 
"Šīs stundas sasniedzamais rezulāts - garastāvokļa uzlabošana!" un skolotāji, to pamanot, 
teica, ka tas ir sasniegts, par ko 11. klasei bija prieks. Kad skolotāji bija veiksmīgi tikuši 
galā ar saviem skolēnu pienākumiem, bija laiks jau mazliet tradicionālākai pasākuma daļai-
pateikšanās skolotājiem ar ziediem. Visi skolēni piepildīja skolas zāli ar ovācijām, kamēr 
katram skolotājam izsniedza diplomu par sasniegtajām zināšanām, pacietību un atbalstu. 
Pasākums beidzās, un skolēni skolotājām dāvināja skaistas puķes un mīļus apskāvienus, 
jo šī diena bija domāta mūsu pacietīgākajiem, atsaucīgākajiem un labākajiem Priekules 
vidusskolas skolotājiem! Par šo brīnišķīgo pasākumu jāsaka liels paldies 11. klases 
skolēniem, kuri gan izdekorēja zāli, gan uztaisīja diplomus. Liels paldies vadītājiem - Andai 

un Martai.Skolotājiem šis pasākums sagādāja lielu prieku un atsauca atmiņā viņu skolas 
gadus. Tas ir neaptverami, cik daudz skolotāji dara priekš mums, skolēniem - cienīsim un 

 

novērtēsim skolotāju darbu! ELIZABETE LENDELE
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IESVĒTĪBAS 

Kā jau katru gadu, 11. klase rīko 10. 
klasei iesvētības visas nedēļas garumā. 
Šogad iesvētības norisinājās no 7. līdz 
11. oktobrim. Desmitās klases skolēniem 
katru dienu bija jāģērbjas atbilstošā tēlā, 
piemēram, otrdien - hipiji, ceturtdien - 

grieķu dievi, piektdien - opīši un omītes. 
Lai šīs dienas padarītu interesantākas, 
katru dienu desmitajiem bija arī jāizpilda 
noteikts uzdevums - jādabū paraksts no 
skolotājas, jānofilmē katram savs labais 
darbs un jānofotografējas ar skolotāju. 
10. oktobrī 10. klases skolēniem bija 
pārsteigums vēstures stundā .Vēstures 
skolotāja, nebrīdinot par to iepriekš, 
iedeva testu, lai pārbaudītu zināšanas 
vēsturē, bet, pāršķirot lapu, tas bija tests 
„Cik labi tu pazīsti 11. klasi?" Mērķis bija 

 

nobiedēt desmitos, un tas izdevās. Gan jau kāds no mums ir pieredzējis, kā tas ir, 
kad skolotāja pasaka, ka rakstīsim kontroldarbu, lai gan pirms tam neesi neko 
dzirdējis par to.11. oktobrī bija noslēguma pasākums, kuru mēs pavadījām ar 
aizraujošām aktivitātēm. Sākot ar ”Skittles” spēli, ar kuras palīdzību mēs uzzinājām 
interesantus faktus par desmitajiem, un iepazinām viens otru tuvāk. Notika arī 
dažādu produktu degustācija. Acis tika aizsietas ar šalli, un bija jāuzmin, kas tas ir 
par produktu. Desmitie devās mājās paēduši. Viņus sagaidīja tunelis, kuram cauri 
gāja visi bez nekādiem iebildumiem, šo desmitie nekad neaizmirsīs. Pasākuma 
noslēgumā 10. klase deva zvērestu, kā arī viņi tika apbalvoti par apģērbšanos 
atbilstošos tēlos un uzdevumu izpildi. Ar saviem tērpiem visvairāk izcēlās Jana 
Matule, kura bija visaktīvākā arī uzdevumu pildīšanā.Ļoti liels prieks mums, 11. 
klasei, bija rīkot šīs iesvētības, jo katrs kopīgi veidots pasākums mūsu klasi saliedē 
ciešāk, un mēs kļūstam par vienu lielu komandu. Pats galvenais, ka mēs to darījām 
ar prieku, un ne tikai mēs esam priecīgi par paveikto, bet arī desmitie ir priecīgi par 
 

piedzīvoto. LINDA JAŠKUS
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DAGAMBA. VIVALDI. GADALAIKI.   
Projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros 

 

8. oktobrī Priekules vidusskolas skolēni 
 

9.-12.  klašu  grupā  devās  uz  koncertu 
 

"DAGAMBA. VIVALDI. GADALAIKI" 

koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājā. Šī 
 

koncerta izpildītāji bija grupa 
DAGAMBA.2011. gadā čellists Valters 
Pūce izveidoja grupu ar čellistu Antonu 

 

Trocjuku. Vēlāk pievienojās perkusionists 
Hamidrezs Rahbaralams, pianists Dainis 

Tenis un bundzinieks Artūrs Jermaks. 
DAGAMBA ir zināma ar klasiskās 
mūzikas aranžēšanu roka un popa stilos, 

tāpēc viņus sauc arī par klasiskās mūzikas huligāniem. Grupa ir uzstājusies 14 dažādās 
valstīs un izlaidusi 4 studijas albumus.Koncertā tika atskaņoti skaņdarbi no Antonio Vivaldi 
koncertu cikla "Gadalaiki". Lai radītu lielāku priekšstatu par atšķirībām starp DAGAMBAS 
aranžējumu un oriģinālo versiju, pēc katra skaņdarba vijolniece nospēlēja oriģinālo darbu. 
Tas man lika saprast, cik sarežģīti ir pārveidot klasisko mūziku citā žanrā. Koncertā man 
patika tas, cik laba bija atmosfēra, jo daudzi devās uz koncertu nezinot, kas viņus sagaida. 
Pēc koncerta skolēni bija šokā, jo ko tik labu neviens nebija paredzējis. Ar koncertu es biju 
ļoti apmierināta, jo Vivaldi "Gadalaiki" no mūzikas skolas laikiem man bija palicis atmiņā, 
bet noslēgumā biju bēdīga, jo gribēju dzirdēt vēl un vēl. Laiks pagāja pārāk ātri, bet kā 
atvadu skaņdarbu DAGAMBA atskaņoja daļu no viņu jaunās koncerta programmas 
"DAGAMBA feat. TCHAIKOVSKY". Liepājā šis koncerts notiks 7. decembrī. Pērciet 
biļetes, kamēr vēl nav izpārdots, jo DAGAMBU vajag piedzīvot visiem! 
 

Attēls no kokteilis.la.lvInformācija no dagamba.eu  
 
 
 
 
 
 
 

IEVA BĒRZIŅA
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AVĪZĒ PAR AVĪZI  
Kā jau pierasts, mēs avīzē rakstām, pētām, informējam, uzdodam jautājumus un 
apspriežam dažādas tēmas, bet šoreiz es rakstīšu par ko neierastu – par mūsu 
avīzi. Dīvaini rakstīt par avīzi, bet ir interesanti uzzināt ko jaunu. Tāds raksts vēl 
nav bijis.Priekules vidusskolā avīze sākumā tika rakstīta ar roku, tad rakstīja ar 
rakstāmmašīnu, un vēlāk jau viss tika darīts datorā. Visi noteikti piekritīs, ka rakstīt 
datorā ir vieglāk, jo uzreiz var izlabot kļūdas vārdos vai teikumos. Var pievienot 
dažādus datorgrafikas elementus, kas padara avīzi uzreiz interesantāku un vizuāli 
simpātiskāku. Skolas mājaslapā var redzēt 2012. gada avīzes, kad tās 
nosaukums vēl bija “PVA”. Vecākas avīzes var redzēt pie skolotājas Z. 
Strelēvičas, piemēram, “Starpbrīdis”, “Informācijas noplūde”, “Skolas avīze”, 
“Info>Es&Tu”. Skolotāja Strelēviča stāsta: “Avīze “Info>Es&Tu” sākās 2002. gadā, 
kad Liepājas rajons projektā piedāvāja naudu, lai veiktu jauno žurnālistu 
apmācības. Notika kursi, no laikraksta “Kursas Laiks” brauca žurnāliste, kura 
apmācīja skolēnus, kā veidot avīzi, aprakstus, intervijas. Kad kursi beidzās, bija 
jāizveido avīze un jāprezentē projekta iznākums. Avīze ieguva augstu vērtējumu, 
un mums tika dota “zaļā gaisma” veidot avīzi pēc pareiziem principiem.” Avīzē bija 
dažādas slejas – ziņas, redaktora sleja, viedokļi, sarunas, intervijas, izklaide, 
pasākumi, konkurss, sveicieni, mēneša bilde un jautājums. Interesantas numura 
tēmas, piemēram, “Kā iepatikties pretējam dzimumam?”, “Un kur tu iesi 

mācīties?”, “STRESS – labi vai slikti”, “Vardarbība”, “Kā neslimot rudenī?”. Avīze 
vienmēr interesējas par skolas absolventiem, bijušajiem divpadsmitajiem. Katru 
gadu ir aprakstīti skolas notikumi un pasākumi – 5. un 10. klases iesvētības, 
Draudzības festivāls, Ziemassvētki, Skolotāju diena. No 2017. gada avīzē 
darbojas atklātais Misters X, kas raksta par problemātiskām situācijām un 
jautājumiem skolā.Kopš 2014. gada avīzes nosaukums ir “SOLUTIONS”. 
Skolotāja Strelēviča atklāj: “Man bija jauna komanda, un mēs izdomājām, ka 
vajadzētu mainīt nosaukumu. Mēs izsludinājām konkursu un meklējām dažādus 
variantus un idejas, bet nevarēja saprast kāds nosaukums būtu labākais. Toreiz 
komandā bija Elvis Saulītis, viņš paskatījās uz mana galda un pateica: “Yes, man 

ir!” Uz galda bija “SOLUTIONS” angļu valodas grāmatas. Nosaukums 
“SOLUTIONS” bija Elvja Saulīša ideja, kura visiem patika.” Jau piekto gadu avīze 
darbojas zem “SOLUTIONS” vārda.
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Daudzi gan jau ir pamanījuši, ka 2019. gadā avīze ir bieži mainījusi savu izskatu. 
Laiks iet, un cilvēki avīzes komandā mainās, līdz ar to avīze arī. Pēdējā gada laikā 
ir mainījušies avīzes redaktori un datorgrafikas veidotāji. Avīzi “SOLUTIONS” vada 

skolotāja Zaiga Strelēviča, kas ļoti palīdz mums, koriģē mūsu darbus. Jau otro 
mēnesi Elīna Putniņa ir “SOLUTIONS” redaktore. Datorgrafiku veido avīzes 
jaunpienācēja Kate Rozentāle. Gandrīz katru nedēļu avīzes komanda sanāk kopā 
un apspriež nākamā mēneša tematus un rakstu tēmas. Pašlaik avīzes komandā ir 
Marta Roga, Ērika Anīte, Elīna Putniņa, Elizabete Lendele, Linda Jaškus, es 
(Anda Brauna) no 11. klases, Ieva Bērziņa, Marks Teo Dūčis, Gustavs Einis no 
 

10. klases un Kate Rozentāle no 12. klases. Avīze lepojas ar saviem panākumiem 
- esam viena no labākajām skolu avīzēm Latvijā. Mums ir prieks par jaukajiem 
pasākumiem pirms katra ziemas brīvlaika. Paldies sakām iepriekšējiem avīzes 
vadītājiem un reportieriem! Bet vislielākais paldies ir jāsaka skolotājai Zaigai 
Strelēvičai, jo viņa ir mūsu avīzes dvēsele! Mēs novēlam, lai avīzes lasītājiem 
 

patīk un ir interese par mūsu rakstiem. ANDA BRAUNA 
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ABSOLVENTS  
ENDIJA ĶERVIJA  

 

Kur tu aizgāji pēc  
Priekules vidusskolas  
absolvēšanas?  
Kāpēc? Pēc Priekules 

 

vidusskolas absolvēšanas 
 

aizgāju uz Jelgavu - 
 

Latvijas Lauksaimniecības 
 

Universitāti. Tur vienu 
 

mācību gadu studēju 
 

ekonomiku, tomēr sapratu, 
 

ka tā nav īstā izvēle priekš 
 

manis, jo izvēlētā joma  

beigu beigās tik ļoti neaizrāva. Sākot ar šo mācību gadu, es krasi mainīju savu 
dzīvi, un sāku studēt uzreiz divās universitātēs. Šobrīd studēju Liepājas 
Universitātē dizainu, kā arī Rīgas Stradiņu Universitātē tiesību zinātnes. Kā es 
to apvienoju? Es plānoju laiku- Liepājā esmu klātienes studente, savukārt, Rīgā 
esmu neklātienē. Tādējādi sanāk pāris reizes mēnesī braukt uz Rīgu un cītīgi 
mācīties. Protams, neklātiene liek klāt papildus nastu, jo daudz ir jāapgūst 
pašmācības ceļā. Neteikšu, ka tas viss būtu viegli, bet par panākumiem ir 
jācīnās, tāpēc es nesūdzos. 
 

Kādi ir tavi nākotnes plāni? Nākotnes plānos ir veiksmīgi pavadīt laiku abās 

universitātēs. Pēc absolvēšanas vēlos atrast kādu interesantu darba vietu. 
Šobrīd vēl nemāku teikt kādā jomā, bet ceru, ka tas sagādātu prieku. Es vēlos 
turpināt pilnveidot savu hobiju, kas savā veidā kļuvis arī par tādu kā darbu, bet 
par to mazliet vēlāk. Protams, ka vēlos piepildīt savus dzīves sapņus. 
 

Vai tu biji pārliecināta, kur iesi mācīties pēc Priekules vidusskolas 
absolvēšanas? Nē, es nebiju pārliecināta. Teikšu godīgi, izvēlēties, kur iet 

mācīties, bija ļoti grūti. Ilgu laiku pavadīju izmisumā domājot par to, ko patiesi 
vēlos. Tā arī krita izvēle par labu ekonomikai, jo domāju, ka, ja tā nepatiks, tad 
nebūšu neko zaudējusi, jo ekonomika noder būtībā jebkurai dzīves jomai.
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Visus 3 vidusskolas gadus domas mainījās - bija doma mācīties par ārstu, tad par 
skolotāju, un bija pat diezgan nopietna doma, ka es varētu studēt mehatroniku. 
Kādi ir tavi hobiji? Ar ko tu nodarbojies ārpus studijām? Tādi lielākie hobiji 
man laikam ir 2. Pirmkārt, man ļoti patīk ceļot, iepazīt jaunas vietas, tāpēc 
izmantoju katru izdevību, lai kaut kur dotos un iepazītu pasauli. Otrais ir 
autosports. Daudziem rodas jautājumi - kā, kas, ko tu dari tādā jomā, u.t.t.? Būtībā 
varu teikt, ka tas viss man ir kopš pašas bērnības. Mans tētis ir autosportists, tāpēc 
jau no sākta gala esmu braukusi līdzi uz sacensībām, tāpēc tas ir iekritis tik ļoti 
sirsniņā. Jau 8 gadu vecumā patstāvīgi braucu ar autokrosa automašīnu. Laika 
gaitā, mācoties apgūt šo prasmi, sāku startēt arī vietējā mēroga sacensībās 
autosprintā. Bez braukšanas, es palīdzu arī tētim organizēt gan autosprinta, gan 
autokrosa sacensības tepat Priekulē. Tādējādi, arī organizatoriskā puse man ir ļoti 
tuva un saistoša. Tas sākās viss ar to, ka man paprasīja uztaisīt kādu diplomu, 
afišu, tomēr nu jau esmu atbildīga par visu dokumentāciju, kas saistīta ar 
sacensībām. Bez tā, pagājušajā gadā sāku vēl vienu interesantu lietu - autosporta 

sacensību tiesāšana. Esmu tiesājusi daudz lielisku sacensību visā Latvijas 
teritorijā, sanāca pat divas reizes būt Pasaules rallijkrosa tiesnešu komandā. Varu 
teikt, ka esmu visur, kas saistīts ar autosportu. Ja ir sacensības, kurās nav jātiesā, 
jābrauc vai jāorganizē, tad dodos uz sacensībām kā atbalstītājs/skatītājs. Varu 
teikt, ka visi, kas esam saistīti ar autosportu, esam viena liela ģimene, kurai būs 
labi jebkādos apstākļos. Un jā, kā saka, ja benzīns asinīs ir, tad to no sevis ārā 
nedabūt. Autosports ir foršs - arī priekš meitenēm. 
 

Kā tu apvieno savu hobiju ar mācībām? Savu hobiju ar mācībām apvienot ir 
salīdzinoši viegli, vismaz šobrīd. Gada laikā autosportam ir 2 sezonas - ziemas un 

vasaras, kā arī sacensības notiek nedēļas nogalēs. Vasarā viss ir daudz 
vienkāršāk, skola nav, un zinu, ka tikpat kā katru nedēļas nogali būšu kādā no 
trasēm. Kopumā skatoties, tas nav tik sarežģīti, jo autosporta sacensību kalendāru 
zinu jau ļoti laicīgi, tāpēc ir viegli saplānot, kuros brīžos man ir kaut kur jābūt. Visa 
pamatā ir laika plānošana, tad arī viss būs kārtībā, un nekas netraucēs mācībām. 
Vai, tavuprāt, tavs hobijs ietekmē mācības? No vienas puses teiktu jā, no otras 
 

- nē. Viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos studēt dizainu, bija tas, ka zināju, ka 
iegūtās prasmes man noderēs autosporta jomā - būs lielāka izpratne par afišu, 
diplomu dizaina noslēpumiem un vēl dažādas lietas. Bet nu vairāk varētu teikt, ka 
neietekmē, jo kā jau minēju, tad sacensības norisinās nedēļas nogalēs, tāpēc 
mācības tas īsti neietekmē.
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Es pati cenšos nošķirt laikus no tā, ko veltu mācībām, un ko veltu šim hobijam, 
kaut arī tas aizņem ļoti lielu daļu manas dzīves. 
 

Ko tu varētu ieteikt nākamajiem Priekules vidusskolas absolventiem? Varu 

teikt to, lai sekojat savai sirdsbalsij, jo tā ir vieglāk saprast, kas jūs tieši interesē. 
Saku pēc pieredzes - nav jāpārdzīvo, ja saprotat, ka ir veikta nepareizā dzīves 
izvēle. Kā saka - no kļūdām cilvēki mācās. Un mūsdienās ir iespējas savas izvēles 
mainīt, galvenais ir nebaidīties un darīt! 
 

ELIZABETE LENDELE 
 
 

 

OKTOBRIS ES POLITIKĀ 
 
5.10 Eiropas Savienība veicina sadarbību ar Kaboverde. 
 

8.10 Valda Dombrovska kandidatūru Eiropas 
 

Komisijas izpildviceprezidenta amatam atbalstījis Eiropas Parlamenta 
atbildīgo komiteju politisko grupu koordinatoru nepieciešamais 
vairākums. 
 

9.10 Dalībvalstis publicē ziņojumu par ES koordinētu 5G tīklu 
drošības novērtējumu. 
 

10.10 Dzīvei Lielbritānijā pēc "Brexit" reģistrējušies 1,8 miljoni ES 
iedzīvotāju; 57 tūkstoši no tiem ir Latvijas pilsoņi. 
 

11.10 Briselē dalās viedokļi par to, kā ES būtu jāreaģē uz muitas 
tarifiem Eiropas precēm, ko ASV grasās ieviest jau šomēnes. 
 

14.10 Lielbritānijas karaliene Elizabete ll paziņo, ka Britu valdības 
prioritāte ir izstāšanās no ES 31.oktobrī. 
 

16.10 Eiropas Darba Pārvalde uzsāk darbu. ES pagaidām nesāks 
iestāšanās sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. 
 

GUSTAVS EINIS
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HEJ, 
SOLUTIONS 
LASĪTĀJ!  

 

KONKURSS!  
12. klasei ir vajadzīga Tava palīdzība, lai izveidotu 
skaistāko ziemassvētku eglīti! Uztamborē visvairāk 
sniegpārsliņas vai eņģelīšus un tieši Tava klase saņems 
neaizmirstamu pārsteiguma balvu no 12. klases. 
Piedalīties šajā konkursā var pilnīgi visi! Uzrunā mammu, 
tēti, omi, opi un ķer rokā tamboradatu! 
 
Veiksmi! Jūsu 12tie.. 
 
 

Skolotājs, konsultants:  
 

Zaiga Strelēviča 
 

Koresponenti:  
Anda Brauna 

 

Elizabete Lendele 
 

Elīna Putniņa 
 

Ērika Anīte 
 

Gustavs Einis 
 

Ieva Bērziņa 
 

Linda Jaškus 
 

Marks Teo Dūčis 
 

Marta Roga 
 

Datorgrafika:  
Kate Rozentāle 


