
plosījās COVID-19, mēs turpinājām savu
darbu un radījām vēl vairāk rakstus
nekā iepriekš. Vislielāko paldies varu
teikt skolotājai Zaigai Strelēvičai, kura
iedrošināja un pierunāja mani, lai
piedalos. Liels paldies pārējiem
komandas dalībniekiem par šo pirmo
pieredzes bagāto gadu, darbojoties
„SOLUTIONS”, jo no viņiem es mācījos
visvairāk. Paldies avīzes lasītājiem, jo
bez jums rakstīšana būtu nekas. Jauku
vasaras brīvlaiku un tiekamies
septembrī!
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S O L U T I O N S
PRIEKULES VIDUSSKOLAS AVĪZE

Šis mācību gads ir bijis pilns ar
daudzām iepriekš nedarītām lietām, un
darbošanās skolas avīzē ir viena no
tām. Sākoties mācībām vidusskolā,
atveras daudz jaunu iespēju, par kurām
pamatskolas klasēs nebija īpaši
dzirdēts. Atceros, kā es iepriekšējos
gadus lasīju skolas avīzi un domāju, kā
notiek tās radīšanas process, un šogad
es uzzināju, ka „SOLUTIONS” nav tikai
avīze, zem tās ir komanda, kura,
neskatoties uz saspringto dienas grafiku
skolā, spēj radīt jaunus, oriģinālus
rakstus katru mēnesi. Tā ir komanda,
kurā var satikt jaunus draugus, ar
kuriem var runāt par visu aktuālo.
Rakstīšana avīzē ne vienmēr bija viegla,
bet šis bija mans pirmais dalības gads.
Vislabākais bija redzēt, kā notiek avīzes
radīšana, jo tas parāda to, cik svarīgs ir
katrs komandas dalībnieks. Šis bija
īpašs mācību gads, lai arī valstī 

R E D A K T O R A

S L E J A

 

Sveiks…
Rakstīt šī mēneša numuru ir diezgan
skumji, jo šis ir pēdējais avīzes raksts
šajā mācību gadā. Viss mācību gads
paskrēja nemanot ar daudzām
pārmaiņām gan ikdienas, gan skolas
dzīvē.Mēs, visa avīzes komanda,
vēlamies teikt lielu paldies mūsu
lasītājiem par labajiem vārdiem, ko
saņēmām visa gada garumā, kā arī
paldies par nelielo kritiku, ko esam
laika gaitā saņēmuši, jo visi sīkie
aizrādījumi liek mums augt un
censties vēl vairāk.Prieks ir redzēt, kā
mēs ik mēnesi, rakstot avīzi, attīstām
savas labās īpašības, savus talantus
un, protams, savu radošo pusi. Visa
gada garumā mēs rakstījām rakstus,
kas aptvēra visa veida sadaļas, bija
tik daudz skaistu interviju ar mūsu
skolas absolventiem, jaukie vēlējumi
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no   dažiem skolotājiem un mūsu
vienaudžiem. Visus šī gada, protams, arī
iepriekšējo gadu avīzes rakstus vari
atrast mūsu skolas mājaslapā. Ir jauki ik
pa laikam atskatīties atpakaļ visā labajā,
kam mūsu skolas skolēni un skolotāji ir
gājuši cauri.Tagad es Tev saku “Atā”, bet
nebēdā, jo pēc nieka trim mēnešiem
atkal būsim atpakaļ ar vēl
interesantākiem rakstiem. Izbaudi
vasaras siltās dienas un tiekamies
nākamajā semestrī!

1

ELĪNA PUTNIŅA

IEVA BĒRZIŅA



Drīz jau pēdējais 2019./2020. mācību
gada mēnesis būs noslēdzies, un sāksies
skolēnu ilgi gaidītā vasara. Vasaras
sākums ir kā jaunais gads- katram ir savi
plāni, mērķi un sapņi. Žēl, ka šie plāni no
marta vidus ir nezināmi un vienmēr var
mainīties. Tikai nevajag noskaņoties, ka
vasara nebūs izdevusies. Šobrīd valda
nezināšana, par to kā būs pēc nedēļas
vai mēneša, bet tur arī slēpjas mirkļa
burvība. Vajag uztvert, ka viss ar laiku
mainīsies uz labo pusi. Esiet pozitīvi!
Tagad tik daudz laika var pavadīt mājās–
pavadīt laiku kopā ar ģimeni, iemācīties
jaunu valodu, veikt pavasara tīrīšanu, iet
garās pastaigās, izbaudiet, ko katru
dienu var redzēt dabā, sastellēt puzli,
izaudzēt kādu puķi uz palodzes, izlasīt
grāmatu, kas ilgi stāv grāmatu plauktā
un citu dažnedažādu vēlmju, ko var
piepildīt. Vien mazliet ir jāpasēž un
jāpadomā, var atrast tik daudz nodarbju
un lietu, kas gaidīja šo brīvo mirkli. Arī
valdības noteiktie ierobežojumi sāk
“mīkstināties”, cerams, ka šis slimības
laiks būs beidzies. Tāpēc es iesaku
katram vasaras sākumā izveidot “vasaras
plānu”, kurā iekļaut mērķus, ko gribat
paveikt vasaras laikā. Sāciet ar
vienkāršām, vieglām lietām, ko vēlaties
izdarīt, bet beigās uzstādiet pašu
galveno sasniedzamo rezultātu. Ar
gribasspēka palīdzību var izdarīt tik
daudz. Galvenais ticēt, ka sapņi
piepildās! Pēc vasaras brīvlaika
“SOLUTIONS” būs atpakaļ, lai uzzinātu,
kāda bija lasītāju vasara. Lai katram
“SOLUTIONS” lasītājam ir izdevusies
vasara!

Ir pienācis jau mācību gada
noslēgums, un visu skolēnu sejas rotā
smaids, jo vasaras brīvlaiks beidzot ir
klāt. Tomēr ikkatram skolēnam ir
savas pārdomas par pēdējiem trim
aizvadītajiem mēnešiem, mācoties
attālināti. Ļoti daudz tiek runāts par
mājasdarbiem skolēnu sabiedrībā.
Man radās interese uzzināt, kāda
veida mājasdarbi skolēniem patīk
vislabāk un kādas mācības sagādā
grūtības, mācoties attālināti. Tāpēc es
veicu nelielu aptauju.Ļoti laba
interneta vietne, kurā skolotājiem ir
iespēja uzdot pārbaudes darbus un
kurā skolēniem ir iespēja mācīties arī
pastāvīgi, ir Uzdevumi.lv. Viens no
aptaujātajiem skolēniem:„ Man
visvairāk patīk mājasdarbi
Uzdevumi.lv, jo tas ir ērti. Lai izpildītu
mājasdarbu, ir vajadzīga tikai viena
ierīce ar interneta pieeju.” Mācoties
attālināti, skolēniem ļoti patīk radošie
darbi, jo var izpausties, kā arī patīk
rakstīt domrakstus labāk mājās, jo ir
lielāka iedvesma. Gan man, gan arī
citiem skolēniem patīk taisīt
krustvārdu mīklas, ne tikai tās minēt. Ir
mācību priekšmeti, kuri skolēnam
padodas, un ir tādi, kas padodas ne tik
labi. Kā piemēru es izvēlējos sportu, jo
dažiem skolēniem sports sagādā
grūtības. Kā ir ar sportu skolēniem,
mācoties attālināti? Viņiem patīk
sports attālināti, lai gan daži skolēni 

2

PRIEKULES VIDUSSKOLA

LINDA JAŠKUS

ANDA BRAUNA

S A P Ņ I  P I E P I L D Ā S
 

izteica, ka sports skolā ir labāk, jo ir
lielāka izvēle aktivitātēs. Attālinātajās
sporta stundās skolēniem patīk, ka ir
iespēja izvēlēties, kādu aktivitāti darīt,
kad, kur un cikos. Es paprasīju
skolēniem, kuri mācību priekšmeti
viņiem pašlaik sagādā grūtības. Lielākā
daļa skolēnu teica, ka matemātika
sagādā grūtības visvairāk, jo pašam
mācīties jaunu vielu ir diez gan sarežģīti.
Bija arī tādi skolēni, kuri   teica, ka
grūtības sagādā ekonomika, ķīmija un
latviešu valoda. Skolēniem ļoti pietrūkst
skolotāju klātbūtne, jo varēja pieiet pie
skolotāja un paprasīt to, ko nesaprata.
Skolēniem ļoti pietrūkst arī klasesbiedri,
komunikācija ar cilvēkiem, nelielā
ikdienas rosme un vajadzība iziet no
mājas.Katram ir savi viedokļi un domas
par mācībām attālināti. Bet kā tad
skolēniem labāk patika mācīties, esot
skolā vai mācoties attālināti? Manuprāt,
ir daļa skolēnu, kuriem ļoti patīk
mācības attālināti un ir daļa skolēnu,
kuriem labāk patīk mācīties klātienē.
Cerēsim uz to pašu labāko, ka 1.
septembrī mēs visi kopā varēsim atkal
sapulcēties un uzsākt jaunu mācību
gadu skolā. Novēlu visiem jaukas
vasaras brīvdienas!

K Ā  V E I C Ā S
A T T Ā L I N Ā T Ā
M Ā C Ī Š A N Ā S
S K O L Ē N U  V I D Ū ?
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Es domāju, katrs var piekrist, ka laiks
skrien nemanot. Liekas, ka vēl pavisam
nesen bija 2019. gada liecību izdošana
un silta vasara, kuru pavadījām laukā,
citā pilsētā vai valstī, nenovērtējot šo
brīvību. Ir pagājis vēl viens gads un atkal
tik pat atšķirīgs kā pārējie. Šis mācību
gads daudziem asociēsies ar karantīnu,
taču man- ar sevis pilnveidošanu.
Ja esat lasījuši iepriekšējos avīzes
“SOLUTIONS” numurus, noteikti esat
dzirdējuši par Priekules vidusskolēnu
jauno aizraušanos- debates.



Debašu klubs ir kas jauns gan skolotājai
Zaigai Strelēvičai, kura ir Debašu kluba
vadītāja, gan skolēniem, kuri ar prieku
pieteicās jaunajai aktivitātei. Debašu
klubs izveidojās, pateicoties projektam
“Debašu līderu skola” (DLS), uz kuru jau
septembrī pieteicās Ērika Anīte, es
(Elizabete Lendele) un skolotāja Zaiga
Strelēviča. Ilgi nevarēju noticēt, ka spēju
pārkāpt sev pāri un pieteicos šādam
projektam, jo tajā ir iekļauta publiskā
runa, no kuras man ir bijis ļoti
bail.  Mums pagadījās, manuprāt, viens
no labākajiem mentoriem projektā-
Henriks Bērmanis. Jau pirmajā sesijā
debašu laikā viņš pierādīja cik ļoti labs
debatētājs viņš ir, jūtoties tik brīvi visu
priekšā un runājot tik pārliecinoši, kas
man likās apbrīnojami. Mums bija
kolosāla iespēja ar Henriku tikties arī
savā skolā.          Ir pagājis vesels mācību
gads, 3 sesijas pa 2 dienām sestdienās
un svētdienās Rīgā ar nopietnu darbu,
fantastiskiem lektoriem un interesantām
nodarbībām, kuras visas notika angļu
valodā. 9. maijā mēs attālināti
absolvējām DLS Zoom’ā. Nu visas trīs
esam pilntiesīgas debatētājas.
Piedaloties šajā projektā, sapratu, ka tas
man iemācīja tādas svarīgas lietas kā
argumenta pamatošanu, kritisko
domāšanu un, protams, publiskās runas
veidošanu. Gūtā pieredze man ļoti
noderēja visās mācībās, it īpaši angļu
valodā. Liels paldies ir jāsaka Zaigai
Strelēvičai par iedrošināšanu, motivāciju
piedalīties projektā un Henrikam
Bērmanim par izcilo mentorēšanu.  Ļoti
ceru, ka debašu klubs turpinās savu
veiksmīgi iesākto darbu Priekules
vidusskolā, zinu, ka kāds jau izteicis
vēlēšanos mācīties DLS nākošajā mācību
gadā.

Klāt pēdējais šī mācību gada mēnesis,
kas nozīmē – klāt arī pēdējais Mister X
raksts. Šie pēdējie mēneši visiem bijuši
ļoti nogurdinoši un nepierasti. Taču
lielākā daļa jau var ievilkt elpu un
priecāties par to, ka mācību gads nu jau
ir beidzies. Skolēnus jau aprīļa beigās
pārsteidz ļoti ’’patīkama” ziņa -
stipendijas atceltas! Šis lēmums bija ļoti
negaidīts. Visos klases čatos notika
sarunas, skolēni bija sašutumā, jo
citiem likās, ka tagad mācās daudz
vairāk nekā mācījās skolā. Priekules
vidusskolas skolniece:,, Nevarēju
saprast, kāpēc šādi lēmumi tiek tik ātri
pieņemti, bez pamatota iemesla,
neaprunājoties pat ar visiem
skolotājiem un tikpat ātri tiek atcelti, tas
radīja, manuprāt, nevajadzīgas
problēmas, es uzskatu, ka skolēni
tiešām ļoti cenšas ar skolotājiem
sazināties un sadarboties. Atcelt tikai
tāpēc, ka pastāv lielāka iespēja špikot?
Tie, kuri gribēs špikot spēs to izdarīt
gan skolā, gan mājās, tas, manuprāt,
būtu ļoti negodīgi pret tiem skolēniem,
kuri stundām ilgi sēž pie datora ekrāna
un pilda uzdoto. Liels paldies tiem, kas
paveica to, lai stipendijas netiktu
atceltas!” Galu galā, protams, viss
nokārtojās un skolēni tomēr stipendijas
saņēma, par to liels paldies skolotājiem
un vecākiem, kuri šo atbalstīja. Es
atsaucu atmiņā vairākus rakstus, ko
mūsu brīnišķīgā avīzes komanda šajā
gadā sarakstījusi, vēlos teikt, ka tas
noteikti nebija viegli, jo ne visi skolēni,
skolotāji atbalsta mūsu idejas. Ja kāds ir
lasījis mūsu avīžu numurus, tad gan jau
ir pamanījis, ka veicam vairākas
aptaujas un intervijas. Atsaucība ir ļoti
daudzveidīga. Bieži gadījās tā, ka mūsu
elektroniski aizsūtītie jautājumi tika
noignorēti, bija arī skolotāji un skolēni,
kuri intervijās nevēlējās piedalīties. 3
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Vienā no rakstiem pat uzzinājām, kuras
skolotājas lasa skolas avīzi, kuras– ne.
Jāatzīmē, ka ir arī liela daļa skolēnu,
kuriem patīk iesaistīties intervijās, ceram
arī nākošajā mācību gadā saņemt tādu
pašu atbalstu un jaunus
korespondentus! Šis gads bija
notikumiem bagāts, notika dažādas
drāmas un strīdi, taču beigu beigās viss
tiek atrisināts, prieks, ka ar šo visu ir
iespēja padalīties savos rakstos. Lai
visiem jauka, silta vasara un galvenais–
laba veselība!

JŪSU CIENĪJAMAIS, ATKLĀTAIS MR. X
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“Mācību gads ir noslēdzies!” frāze, kuru
šogad ļoti gaidīja gan skolēni, gan
skolotāji, gan vecāki. Esam aizvadījuši vēl
vienu mācību gadu, kurš pavisam
noteikti ir bijis daudz citādāks kā
iepriekš. 9.klases jaunieši priecājas par
atceltajiem eksāmeniem un kopā ar
1.-11. klasēm iesoļo vasaras brīvlaikā.
Neskatoties uz ārkārtas situāciju un
notikumiem valstī, 12.klasei šogad ir
jākārto eksāmeni un jāabsolvē skola,
tāpēc uzdevām viņiem dažus
jautājumus, lai noskaidrotu viņu
pārdomas šajā laikā. Lielākā daļa klases
atzīst, ka attālināta mācīšanās ir bijusi
ieguvums, jo iegūta jauna pieredze, arī
vērtējumi uzlabojušies un varējuši daudz
mierīgāk mācīties bez lieka stresa. 
Mācību rezultāti uzlabojušies, taču viņi
atzīst, ka zināšanām šis laiks ir bijis liels
zaudējums, taču to uzrādīs CE rezultāti,
kuri būs atkarīgi no katra paša
ieguldījuma. Jautājām 12.klasei, kurā
“dzīvajā” mācību stundā viņi gribētu
vēlreiz atgriezties, uz šo jautājumu
atbildes bija dažādas. Amanda un Kate
labprāt atgrieztos uz IPD un sporta
stundām, Emīls labprāt aizvadītās
nedēļas būtu pavadījis “dzīvajās”
matemātikas un latviešu valodas
stundās, taču Krista izvēlētos atgriezties
bioloģijas stundās. Noslēdzoties
vidusskolas posmam, jaunieši uzsāks
mācības augstskolās, universitātēs vai
citās mācību iestādēs, tāpēc jautātājām
par tiem mācību priekšmetiem, kuri
nākotnē noderēs visvairāk. Klase
uzskata, ka kādā ziņā jau noderēs visi,
taču kādi no mācību priekšmetiem 



noderēs vairāk. Matemātika, angļu
valoda, fizika, ķīmija, bioloģija un sports,
pēc 12.klases domām šobrīd, šie ir
priekšmeti, kuri viņiem nākotnē visvairāk
noderēs. Mācoties vidusskolā 12.klasē
paspējuši izdzīvot dažādus
piedzīvojumus gan pelmeņu cepšanu
patrepē, gan neskaitāmi daudz
braucienus uz Skodu pēc kebabiem,
gan draudzības festivālus, arī
Ziemassvētku diskotēku un tā turpināt
varētu ilgi. Kopīgie piedzīvojumi un
notikumi noteikti paliks viņu atmiņās
vienmēr. Šī gada 12.klase ir pateicīgi
savām ģimenēm, draugiem,
klasesbiedriem un noteikti skolotājiem
par atbalstu, palīdzību un
iedvesmošanu! Īpašs paldies viņu klases
audzinātājai Zaigai Strelēvičai par
atbalstu, ieguldījumu un to, ka vienmēr
“izvilkusi” klasi no sadarītajām
blēņām!  Novēlam 12.klasei izturību un
veiksmi eksāmenos, kā arī atrast katram
savu ceļu dzīvē! Lai izdodas!
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Hej, komandas biedri! 
Šodien savu vārdu pie ''Datorgrafika'' rakstu pēdējo reizi. Ir pienācis laiks
atvadīties. Mana ideja pievienoties jums, nāca spontāni. Toreiz vēl
nedomāju, ka turpināšu to darīt visu mācību gadu. Taču te nu mēs esam.
Kopā izveidojām 9 avīzes, iekļaujot tajās 82 rakstus. Šis jums būs atskaites
punkts nākamajām gadam. Novēlu nākamajā gadā uzrakstīt par kādu rakstu
vairāk, par kādu jaunu dalībnieku klāt un galvenais- pacietību un visu pārējo,
kas vajadzīgs, lai taptu skaisti raksti. Jums izdosies. Čau!

KATE ROZENTĀLE

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
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