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Sveiks, lasītāj! Laiks paskrien nemanot, veiksmīgi 

esam iesoļojuši jaunajā gadā. Līdz ar jauno gadu 

nāk arī jaunas apņemšanās, mūsējā ir padarīt avīzi 

vēl interesantāku. Un cerams , ka mums tas izdo-

sies! Pēdējā laikā novērots , ka pareizā ziema pie 

mums atnāk janvārī.  Vieniem tas sagādā vairāk 

raižu, vieniem – atraisītus smieklus un laimes 

pilnus brīžus, dauzoties pa sniega kupenām..  

Iesaku baudīt ziemu , kamēr tā vēl ir šeit, jo pava-

saris nav aiz kalniem. Novēlu Jums radošu un pa-

nākumiem bagātu šo gadu ! 

 

Atskats uz aizvadīto 

2018. gadu  

Ieceres, Novēlējumi  

 



Ar jaunu apņemšanos, labiem nodomiem, vēlmi izglītoties, apmeklējot kultūras pasākumus, labām do-

mām par savu fantastisko audzināmo klasi(11.)un nepacietību turpināt darbu ar visforšāko avīzes 

 SOLUTIONS komandu ir atnācis jaunais gads. 

Katram ir daudz ko pārdomāt, apsvērt, pafantazēt, bet ikviens mēs gribam, lai blakus ir draugi, cilvēki, 

kuriem ir patiess prieks par mūsu klātbūtni. 

Esmu bezgala priecīga par savu avīzes komandu. Tik daudz pozitīvu emociju, jaunu ideju, ierosināju-

mu, vēlmi darboties!  

Un šis jaukais kopā būšanas pasākums pirms Ziemassvētkiem. Ir tik fantastiska sajūta justies gaidītam, 

smieties pēc sirds patikas un negribēt doties prom... 

Paldies jums par jauko pārsteigumu-dāvanu. Tik maz vajag, lai cilvēks justos patiesi laimīgs.  

Ļoti ceru, ka mēs tikpat labi turpināsim savu iesākto darbu, neskatoties ne uz ko.  

Nekļūdās tas, kas neko nedara! 

                                                                                               

Zaiga Strelēviča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. gads ir pagājis, un ir pienācis jaunais 2019.gads. Ar ko tieši 2018. Gads bija īpašs? Godī-

gi, visas 365 dienas bija ļoti īpašas… Pabiju Itālijā projekta Erasmus + ietvaros . Uz Itāliju Priekules 

vidusskolas jauniešus aizveda skolotājas Z. Strelēviča un A. Ešenvalde. Šis ceļojums man deva ļoti 

daudz jaunus iespaidus – iepazinu pati sevi dažādās situācijās. 

Absolvēju pamatskolu ar zināšanām, kuras man sniedza Priekules vidusskolas skolotājas, sākot 

jau no sākumskolas! Vislielākais, paldies, jāsaka klases audzinātājai Zanei Važai par atbalstu! Protams, 

paldies arī vecākiem,  jo vislielākais atbalsts nāk no tuvākajiem cilvēkiem!  

   Mana fantastiskā SOLUTIONS komanda.... 

Ieskats 2018. gadā. 



Gadu skolēnu avīzē ,,Solutions’’  noslēdzām ar  Ziemassvētku pasākumu, kurā runājāmies, smējā-

mies, spēlējām spēles, našķojāmies  un dāvinājām viens otram dāvaniņas. Paldies, vissuperīgākajai avīzes 

komandai, liels prieks ar Jums kopā strādāt! 

Skolotāja S.Pāvila  skolēnu domei noorganizēja ekskursiju uz Liepājas teātri, kur mums bija iespēja 

ielūkoties teātra aizkulisēs, apmeklējām Dzintara boulingu, kur sacentāmies veiklībā. Ar šo ekskursiju kopīgi  

noslēdzām 2018. gadu! Tas, patiešām, bija brīnišķīgi pavadīts laiks visiem kopā. 

Pēdējā skolas dienā kopīgi ar klasi un skolotāju gatavojām pusdienas, kuras pie skaisti klāta galda 

baudījām.  

Protams, nevar aizmirst mūsu valsts simtgades svinības. Tās man bija ļoti svarīgas gan skolā, gan 

ģimenē. Sajutos īpaši svinīgi un tuva Latvijai. Ģimenē daudz runājām par iespēju kopt mūsu senču tradīcijas, 

ko arī centāmies īstenot. 

Nu jau klāt 2019. gads, jaunas apņem-

šanās, jauni izaicinājumi un jauns sākums kam 

skaistam. Laimīgu jauno gadu!  

Elīna Putniņa. 

 

 

 

 

 

Tas kā mēs iesākam jauno gadu ir atkarīgs no mums pašiem.  

Jauns gads. Jauns es. Cik gan daudz tas ir dzirdēts! Internets pārpildīts ar to kā vairākumam cilvēku nav 

izdevies sasniegt savas (iepriekšējā) jaunā gada apņemšanās un minējumi par to,ka arī šis jaunais gads 

neko nemainīs.  

Šķiet, ka šis bija pirmais jaunais gads, kuru sagaidot spēju apsēsties pie kafijas krūzes, lai izvērtētu aizva-

dīto gadu un uzstādītu mērķus šim jaunajam gadam. Divi tūkstoši astoņpadsmitais gads manā dzīvē atnesa 

ļoti daudz gan prieka, gan bēdu, gan pārbaudījumu un noteikti ļoti daudz pārmaiņu. Aizvadītais gads ir 

bijis bagāts pārmaiņām – lielām un mazām, un pāri visam pārpildīts ar pateicību. Es pateicos par iespē-

jām, piedzīvojumiem, pārmaiņām, ģimeni, draugiem, skolu, nometnēm un par mūsu Priekuli.  Vieglāk ir 

novērtēt to kā mums vairs nav, nekā to, kas mums ir.  

Beigas vai jauns sākums? 



Es aizvadītajā gadā daudz mācījos pateikties par to, kas man jau ir un tā es iemācījos būt pateicīga 

par šķietami vienkāršām lietām, piemēram, Priekuli. Cik mums ir skaista pilsēta ar tik brīnišķīgiem 

cilvēkiem! Un to ir ieraudzījuši arī daudzi mani draugi, kuri brauc ciemos un tas ir lieliski, jo Prie-

kule tiešām ir īpaša un skaista pilsēta ar savu stāstu. 

Lai arī Tev izdodas atrast savas jaunā gada apņemšanās un tās piepildīt, lai šī gada nogalē vari at-

skatīties un priecāties par paveikto! Un lai Tev izdodas arī savā ikdienā ieraudzīt cilvēkus, notiku-

mus vai ko citu -par ko vari pateikties! 

   Marta Roga. 

Atskats uz 2018.gadu 
2018. gads man bija diezgan veiksmīgs gads. Visspilgtākais notikums bija Erasmus+ ap-

maiņas programmas brauciens uz Itāliju , par kuru jāpasakās skolotājai Zaigai Strelēvičai. 

Ko es no tā ieguvu ? Paplašinājās redzesloks , iepazinos ar  citas valsts  kultūru , tradīcijām 

un tradicionālajiem ēdieniem. Pats vērtīgākais, ieguvu draugus , ar kuriem joprojām uzturu 

labu  kontaktu. Aizvadītajā gadā norisinājās Sadraudzības festivāls , kurš šogad norisinājās 

pie mums , Priekulē. Man ir ļoti liels prieks par mūsu avīzes komandu! Tajā ir atsaucīgi , 

izpalīdzīgi un atbildīgi cilvēki , ar kuriem prieks sadarboties. Gadu noslēdzām kopī-

gi ,uzrīkojot Ziemassvētku pasākumu. Kuru gribētos atkārtot,  tiešām, neaizmirstams.. Spē-

lējām spēles , daudz smējāmies , dalījām dāvaniņas  un jauki pavadījām laiku kopā. Gribē-

tos vairāk tādus patīkamus brīžus , manuprāt , ar katru reizi paliekam saliedētāki. Avīzē 

man tagad ir uz ko tiekties apguvu jaunas lietas , proti , ne tikai kā uzrakstīt  dažus raksti-

ņus ,bet arī tos rakstiņus salikt kopā , lai beigās būtu  avīze. Esmu kļūdījusies vairākkārt, taču par to nepārdzīvo-

ju , katra kļūda man liek piedomāt vairāk, tā mani motivē tiekties uz priekšu , lai citreiz tās vairs nepieļautu.  No-

vēlu ikvienam atrast to savu darbības lauciņu , kurā pilnveidot sevi un tiekties uz augšu! Laimīgu 2019. gadu! 

Edīte Savickaite  

 



 
 

 

      2018. gads pagājis un nu jau sācies jaunais gads. Pagājušais gads bija viens no visspilgtākajiem un no-

tikumiem bagātākajiem gadiem manā dzīvē. Pabeidzu pamatskolu, daudz piedalījos skolas piedāvātajos 

projektos, pulciņos, olimpiādēs, pilnveidoju sevi, ieguvu jaunus draugus ne tikai no mūsu skolas, bet arī no 

citām valstīm. 

    Pirmais lielais notikums 2018. gadā noteikti bija iespēja piedalīties Latvijas Republikas bioloģijas olim-

piādē, bija liels gods pārstāvēt savu skolu un pilsētu Latvijā. Lielu paldies vēlos teikt skolotājai Airitai 

Ešenvaldei, par palīdzību un sagatavošanu šai olimpiādei.  

   Otrais iespaidīgākais notikums bija ERASMUS + projekts, kur man un citiem mūsu skolas skolēniem 

bija iespēja piedalīties apmaiņas programmā ar  jauniešiem no Itālijas. Redzēju un piedzīvoju  daudz ko 

jaunu - iepazinu daudz jaunus cilvēkus, tradīcijas, pilsētas. Parasti, cilvēki dodas ceļojumos, lai apskatītu 

iespaidīgās  arhitektūras celtnes vai vienkārši izbaudītu pilsētu skaistumu. Taču man bija reta iespēja iejus-

ties kā Itālijas iedzīvotājai, dzīvot ģimenē, izbaudīt mājās gatavotus itāļu ēdienus un iesaistīties viņu ikdie-

nas dzīvē. Es esmu ļoti pateicīga skolotājām Zaigai Strelēvičai un Airitai Ešenvaldei, par to, ka ieguldīja 

ļoti lielu darbu, lai šāds projekts mūsu skolā vispār būtu. Ceru, ka skolēni, kuri tajā iesaistās šogad,  darbo-

jas tajā aktīvi un ļoti novērtē šo iespēju, jo tas noteikti ir to vērts! 

    Trešais neaizmirstamais un iespaidiem bagātais notikums noteikti bija Brauciens uz Eiropas Parlamentu, 

Francijā, lai izcīnītu šo brīnišķīgo braucienu, vajadzēja ieguldīt lielu darbu gan mums, gan skolotājai. Šis 

projekts man ļoti palīdzēja kļūt komunikablākai un iziet no savas komforta zonas, debatējot ar citu valstu 

jauniešiem. Man ir prieks, ka šogad esam lielākā skaitā un turpinām aktīvi piedalīties šajā projektā. Liels 

paldies skolotājai Agitai Rukutei par atbalstu un palīdzību! 

      Paralēli visam, jau no 2017 gada septembra iesaistos avīzē SOLUTIONS. Man ļoti patīk rakstīt rakstus 

par ļoti daudzveidīgam tēmām, kas palīdz kļūt kreatīvākai, aktīvākai un atvērtākai. Viens no lielākajiem 

plusiem ir mūsu kolosālā avīzes komanda, pie kuriem var jebkurā brīdī vērsties ar jebkādu jautājumu un 

saņemt atbalstu jebkurā situācijā. Visvairāk atmiņā ir palicis mūsu jaukais vakars kopā, kur iepazinām 

viens otru daudz tuvāk un jautri pavadījām laiku. 

 Protams atmiņā palicis arī brauciens uz Biznesa augstskolu “Turība”, kur bija iespēja uzzināt, cik daudz-

veidīgs un dažreiz arī bīstams ir 

žurnālista darbs. Ceram, ka šogad 

arī būs iespēja tur aizbraukt! 

 

Vēlreiz liels paldies visiem, kas 

padarīja šo gadu neaizmirstamu. 

Novēlu, lai katram piepildās savas 

2019. gada apņemšanās, ieceres, 

vēlmes un 

sapņi!  

 

 

Lai viss 

izdodas!! 

E. Anīte 

 

 

 

Mans neaizmirstamais 2018. gads! 



                      

 2018. gads ,manuprāt, tiešām bija iespaidīgs un izdevies. Es piedalījos daudzos pasākumos un projektos, 

kuri lika iziet ārā no manas komforta zonas un mēģināt ko jaunu un nepiedzīvotu. Galvenokārt es piedalījos 

EPVS (Eiropas Parlamenta vēstnieku skola) projektā , kurā arī vēlāk mūsu komanda vinnēja ceļojumu uz 

Franciju. Vēlos teikt lielu paldies skolotājai A.Rukutei par šo brīnišķīgo iespēju! Ceļojuma laikā mēs apska-

tījām daudz interesantu vietu, un mūsu galamērķis bija piedalīties debatēs Eiropas Parlamentā. Šis brauciens 

man atstāja ļoti labu pirmo iespaidu par  Franciju un pašu Parlamentu. Pateicoties šim ceļojumam, es atklāju 

daudz ko jaunu par sevi un, protams, paplašināju savu redzes loku un zināšanas.     Vēl viens svarīgs noti-

kums 2018.gadā - 9.klases absolvēšana un veiksmīga mācību uzsākšana vidusskolā. Paralēli mācībām es 

turpināju piedalīties EPVS, dziedāju ansamblī un izmēģināju sevi tādā jaunā jomā kā žurnālistika. Esmu 

priecīga, ka izmēģināju tieši žurnālistiku, jo mums ir brīnišķīga komanda, un par to vēlos teikt paldies sko-

lotājai Z.Strelēvičai, Edītei un, protams, visai mūsu komandai!   

 Esmu pārliecināta, ka 2019.gads būs tikpat iespaidīgs un piedzīvojumiem pilns, jo mani jau gaida nākamais 

ceļojums uz Spāniju ar Erasmus+ projektu, kuru uzrakstīja skolotāja Z. Strelēviča un kuru es nepacietīgi 

gaidu.  

  

Manas pārdomas... 

     

    Katrs no mums pamanīja ,cik ātri paskrēja brīvlaiks. Tomēr šis brīvlaiks ikkatram atstāja labas atmiņas. 

    Mans ziemas brīvlaiks pagāja ,guļot mīkstā plediņā, ēdot mandarīnus un piparkūkas,skatoties “Viens 

pats mājās”. Pirmo reizi Jauno gadu sagaidīju Liepājā, pie Dzintara koncertzāles, kur netālu norisinājās 

Intara Busuļa koncerts. Nezinu, kā citiem, bet man likās, ka pirms koncerta vajadzēja samācīties dziesmu 

vārdus, lai koncerts būtu bijis baudāmāks. Pietika ar pozitīvo un svinīgo noskaņu, lai 2019.gads iesāktos 

ar neaizmirstamiem mirkļiem. Parasti Ziemassvētki tika svinīgi pavadīti ģimenes lokā, šoreiz sanāca 

 izņēmums. Saslimu visnepiemērotākajā brīdī. Labāk velciet cepures, adītas zeķes. Apģērbieties tā, lai 

jums ir silti nevis auksti. Vienalga, ka izskatāties pēc piepūsta balona. 

    Veselība pirmajā vietā!!! 

  Linda Jaškus 

 

 

Ziemas brīvlaiks 



2018. gads ir pagājis, drīzāk aizskrējis nemanot. Tas bija interesants, jo notika daudz 

kas labs, piemēram, aizbraucu uz Eiropas Parlamentu Strasburā, pabeidzu 9. klasi, biju 

Dziesmu svētkos, nosvinēju Latvijas 100.  

Visvairāk man prieks par EPVS projektu mūsu skolā, manu komandu, kas ir manas pa-

šas labākās draudzenes, un ceļojumu uz EP Francijā, kurā mēs pārstāvējām Latviju. 

Man bija liels prieks gatavot dažādus pasākumus un atrakcijas gan maziem, gan lie-

liem skolēniem par atšķirīgām tēmām, kas saistītas ar Eiropu. Bet EPVS nebija vienī-

gais, kur es iesaistījos. 

 Paralēli Eiropas klubiņa aktivitātēm, es biju un vēl joprojām esmu daļa no skolas avī-

zes SOLUTIONS. Manuprāt, iesaistoties avīzē un rakstot rakstus par dažādiem tema-

tiem, es atraisījos. Man liekas, ka šogad avīzes komanda ir kļuvusi vēl atvērtāka, jaut-

rāka, interesantāka. Visi ir iedvesmoti, katram ir kāda ideja un doma. Jāsaka liels pal-

dies mūsu avīzes redaktorei – Edītei. Viņa ir uzņēmusies lielu darbu gan vadot, gan 

veidojot avīzi katru mēnesi. Paldies arī jāsaka avīzes konsultantei – korespondentei 

Zaigai Strelēvičai. Neticami, bet skolotājai bez angļu valodas mācīšanas un projektu 

rakstīšanas un realizēšanas paliek pāri laiks, lai vadītu mūsu avīzi. Edītei un skolotājai 

Z. Strelēvičai jāvelta patiešām nopelnīti aplausi.   

Es ceru, ka 2019. gads būs vēl labāks. Lai katram izdodas rast jaunas ieceres, kāpt pa 

karjeras kāpnēm, piepildīt savas Jaunā gada apņemšanās! Novēlu katram piepildīt sa-

vus sapņus!  

Laimīgu Jauno gadu! 

Anda Brauna 

Pārdomas par 2018. gadu. 



 

Mani sauc Miks Kāpiņš un es esmu sporta slejas redaktors. Es zinu ,ka vēl nekas nav par sportu minēts, bet  par cik 

jauns gads, jauns Es. Manas pārdomas par avīzi ir pozitīvas. Jo šis ir mans pirmais gads avīzes komandā un diemžēl 

pēdējais. Taču avīzes komanda ir ļoti laba, jo idejas ir ļoti daudz, piemēram: kā izveidot avīzi interesantāku, kā avīzi 

izveidot vizuāli simpātisku. Mūsu avīzes komanda ne tikai raksta slejas , bet arī veido pasākumus. Piemēram 18. 

decembra vakarā, mēs izveidojām Ziemassvētku pasākumu, kas bija ļoti interesants, jo bija daudz aktivitāšu un ap-

mainījāmies dāvanām. Vienvārdsakot nebija garlaicīgi, jo tas bija kā Ziemassvētku sajūtu koncerts. Man nav nekā 

daudz ko rakstīt, jo vēl neesmu pieredzējis redaktors . Īsumā sko-

las avīzes komanda ir ļoti atšķirī- ga pozitīvā ziņā , 

jo katram šajā komandā ir iespēja izcelties. 

Miks 

Kāpiņš. 

 

Avīzes redakcija  

 

Redaktore , datorgrafika  

Edīte Savickaite  

Korespondente, skolotājs, konsul-

tants 

Zaiga Strelēviča  

Korespondenti  

Elizabete Lendele  

Miks Kāpiņš  

Anželika Riško 

Elīna Putniņa  

Marta Roga  

Anda Brauna  

Manas pārdomas 

 

Domāju, ka daudziem pagājušais 2018.gads ir bijis salīdzinoši tāds pats kā iepriekšējais, turpretī kādam, 

iespējams, - īpašs un neaizmirstams.  

     Man šis gads ir nesis daudz jaunu emociju, domu un arī jaunu cilvēku un draugu. Noteikti varu teikt, ka 

tieši 2018.gada otrā puse man ir bijusi vispiepildītākā un neaizmirstamākā, jo tieši šajā laikā esmu daudz 

ceļojusi, darījusi kaut ko iepriekš nepieredzētu, apmeklējusi koncertus un festivālus, turpretī daudz strādā-

jusi un mācījusies. 2018.gads noteikti ir laiks, kad beidzot esmu sev nostādījusi mērķus un kļuvusi kaut 

nedaudz organizētāka.  

     Daudzas lietas 2018.gadā es sasniedzu noliekot sev priekšā mērķus, citus lielus un citus mazus, un pil-

dot tos ejot laikam. Tāpēc arī šogad esmu nolikusi sev mērķus, un ar dažiem vēlos padalī-

ties ar jums, lai ,iespējams, arī jūs piepildītu viņus sev. :) 

     • biežāk satikties/sazvanīties ar draugiem; 

     • izlasīt vismaz 3 grāmatas, kuras nav mācību programmā; 

     • biežāk satikties ar visu ģimeni (māsīcas, brālēni, tantes u.c.); 

     • reizi mēnesī taisīt "lielo tīrīšanu"; 

     • vienu nedēļas dienu veltīt sev un atpūtai;  

     • katru dienu pastaigāties vismaz 1 stundu (iešana uz skolu un atpakaļ neskaitās) 

     • katru nedēļu atlikt nelielu naudas summu (5 eiro nedēļā ir 22 eiro mēnesī :) 

     • apmeklēt vismaz 3 teātra izrādes; 

     • vienkārši dzīvot pozitīvāk, mazāk apvainoties un biežāk spert pirmo soli, lai pilnveidotu sevi.  

Pārdomas un mērķi 2019. gadam  


