
Sveiks,  lasītāj! 
Jau lapas pametušas koku zarus, un 
plānās vējjakas nomaina mēteļi, taču arī 
semestra beigas vairs nav aiz kalniem, 
tāpēc mēs esam atpakaļ, lai Tu uzzinātu 
visu, kam esi paskrējis garām šo mēne-
šu laikā .  Atceries , ka šis ir mūsu Latvi-
jas patriotu gada skaistākais mēnesis un 
patriotiskākais mēnesis ,kuru pavadām 
ar siltu mīlestību un piederību pretsavu 
dzimto vietu, un mūžīgu pateicību sen-
čiem par izcīnīto brīvību.  Šis mēnesis ir 
īpašs ar to , ka šogad Latvijai 100! Ir 
patīkami redzēt jauniešus , kuriem pie-
stiprināti Latvijas karodziņi pie krūtīm. 
Novēlu nezaudēt patriotismu un  nēsāt  

to visa gada garumā ,un, protams , avī-
zes komanda Tev novēl labus panāku-
mus mācībās ! 
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Par to, kas noticis Priekules vidusskolā - 

11.10.2018. – Saruna/diskusija "Mācības ASV", 7.-12. kl. (A. Šiline) 

14.10.2018. – 16.10.2018. - Brauciens uz Stokholmu ar kruīza kuģi, 11.-12. kl. (Z. Strelēviča un S. Pīlagere) 

15.10.2018. - 21.10.2018. – Labo darbu nedēļa 

15.10.2018. – 21.10.2018. - J.Tiškus gūst pieredzsi Erasmus+ mācību programmā Grieķijā 

15.10.2018. – 19.10.2018. - A. Mass Erasmus + projekta ietvaros mācījās un dalījās pieredzē Portugālē 

17.10.2018. - Erasmus+ projekta vecāku sapulce, 6.-7. kl. (A. Ešenvalde, Z. Strelēviča) 

17.10.2018. - EPVS LU konference (A. Brauna, A. Jerika, A. Rukute) 

19.10.2018. - 5.klases iesvētības (I.Upīte, 6A., 6B. klase) 

22.10.2018. – 29.10.2018. - EPVS projekts, Strasbūra (10. klases skolnieces, A.Rukute) 

22.10.2018. – 28.10.2018. - Rudens brīvdienas ( 1.-12.kl.) 

22.10.2018., 25.10.2018. - Priekules vidusskolas mācību vizīte zinātnes centrā, 5.-7.kl., AHHAA, Igaunija 

(S.Pāvila) 

29.10.2018. – 02.11.2018. – Iesvētības 10. klasei (11.klasse) 

30.10.2018. - Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 10., 12.klase (Z.Strelēviča) 

31.10.2018. - "Sporto visa klase" atklāšanas pasākums Arēnā "Rīga", 2., 3., 4.klase (S.Pīlagere, V.Remese, 

A.Razma, I.Mellums) 

02.11.2018. - Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Ceļā uz sevi", 11.-12. kl. 

05.11.2018. – 12.11.2018. - Z. Strelēviča gūst pieredzi Erasmus+ skolotāju programmā Īrijā 

09.11.2018. - Mārtiņdienas tirgus (Skolēnu dome) 

16.11.2018. - Svinīgs koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai 

18.11.2018. - Latvijas simtgades svinības Priekulē 

SVEICIENS VISIEM VALSTS SVĒTKOS! 

/Elīna Putniņa/ 

Notikumi Priekules vidusskolā 



1. novemris - Starptautikā ’’vīrieši gatavo 

vakariņas’’ diena; 

2. novemris - Starptautikā ‘’izcep banānu 

pīrāgu’’ diena; 

3. novemris - Starptautikā ‘’mājsaimnieču’’ 

diena; 

4. novemris - Starptautikā ‘’ēd konfektes’’ 

diena; 

5. novemris - Starptautikā ‘’jaunu darbu 

meklēšanas’’ diena; 

6. novemris - Starptautikā ‘’saksafonu’’ die-

na; 

7. novemris - Starptautikā ‘’iztiksim bez 

stresa’’ diena; 

8. novemris - Starptautikā ‘’iztēlojies, ka esi 

laika ceļotājs’’ diena; 

9. novemris - Starptautikā ‘’izcept vaniļas 

keksiņus’’ diena; 

10. novemris - Starptautikā ‘’mājas 

apdrošināšanas’’ diena; 

11. novemris - LĀČPLĒŠA DIENA; 

12. novemris - Starptautikā ‘’picas’’ diena; 

13. novemris - Starptautikā ‘’esi jauks’’ die-

na; 

14. novemris - Starptautikā ‘’gurķu’’ diena; 

15. novemris - Starptautikā ‘’iztīri savu 

ledusskapi’’ diena; 

Starptautiskās novembra dienas  
16. novemris - Starptautikā ‘’ātro vakariņu’’ diena; 

17. novemris - Starptautikā ‘’adoptēšanas’’ diena; 

18. novemris - LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA; 

19. novemris - Starptautikā “princeses”diena; 

20. novemris - Starptautikā ‘’spēlē monopolu’’ die-

na; 

21. novemris - Starptautikā ‘’neko nepērc’’ diena; 

22. novemris - Starptautikā ‘’Pateicības’’ diena; 

23. novemris - Starptautikā ‘’melnā piektdienas’’ 

diena; 

24. novemris - Starptautikā ‘’sardīņu’’ diena; 

25. novemris - Starptautikā ‘’iepirkšanās’’ diena; 

26. novemris - Starptautikā ‘’kūku un cepumu’’ die-

na; 

27. novemris - Starptautikā ‘’dāvināšanas’’ diena; 

28. novemris - Starptautikā ‘’grauzdētu maizīšu’’ 

diena; 

29. novemris - Starptautikā ‘’iepazīšanās’’ diena; 

30. novemris - Starptautikā ‘’datora drošības’’ die-

na; 

 

 

 

 

Informācija - https://nationaldaycalendar.com/ 

/Elīna Putniņa/ 

https://nationaldaycalendar.com/


Šogad jau astoto reizi Latvijā tika organizēta GLS (The Global leadership summit) videokonference, kurā 

piedalījās vairāki simti vadītāju no visas Latvijas. Arī man bija iespēja piedalīties šajā pasākumā un mācī-

ties no pasaules mēroga slaveniem un ietekmīgiem vadītājiem – lektoriem. Konferenci uzrunāja tādi vadī-

tāji kā – Šīla Hīna, Saimons Sineks,Karla Harisa, Ervins Makmanuss, Ramuss Ankersens un daudzi citi. Ie-

spējams, liela daļa vai pat visi šie vārdi jums liekas sveši, taču piebildīšu, ka visi šie ir vadītāji, kuriem rūp 

savi uzņēmumi, organizācijas, klienti un pats galvenais – viņu darbinieki. Viņi visi ir ieguldījuši daudz dar-

ba un laika, lai šodien būtu tur, kur ir, tas, kas ir, un viņi turpina mācīties, lai klūtu vēl labāki! 

Šī konference tiek organizēta kā pasākums. Tā vecina pārmaiņas un ir resurss, ar kura palīdzību atstāt 

ietekmi savā organizācijā un sabiedrībā. Tā ir pirmais solis vadītāja izaugsmes ceļojumā, kas turpinās visu 

gadu. Jā, man ir tikai sešpadsmit gadi, bet aizvadītajos gados mani vadītāji un mentori ir saskatījuši manī 

potenciālu vadīt, un tāpēc es izvēlos mācīties, lai būtu laba vadītāja jau šodien tur, kur esmu. 

Gribu atstāt jums pārdomām futūrista un grāmatu autora Ervina Makmanusa citātu: 

‘’Cik daudzi no mums kaut ko glabā nākamajai dzīvei, kaut arī mums ir dota tikai šī dzīve?’’ 

Nav vajadzīgs uzņēmums vai organizācija, lai būtu vadītājs. 

Tev ir ietekme arī tur, kur tu esi šodien. 

/Marta Roga/ 

ES ZĪMĒŠU 

Es zīmēšu Latviju savu 
Četras debespuses 
Pa vidu – mākoņu salu 
Un priecīgu saules staru. 
 
Es zīmēšu pilsētu savu 
Lejā- kur baznīca stāv 
Tur putni ar spārniem māj, 
Kad rīts vai vakars stāj. 
 
Te ļaudis steigā kust. 
Kāds uz darbu, kāds brīvībā lēnā. 
Bet pilsēta paliek. 
Tā ir un būs arī Latvija mana. 
 
Autore:  Marika Šeflere 

GLS Latvija 

Dzejolis par Latviju 



Novembris jau ir klāt. Tas ir Latvijai ļoti nozīmīgs mēnesis, jo novembrī 
mēs atzīmējam Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas Proklamēšanas 
dienu. Ilgi mēs esam gaidījuši to dienu, kad Latvijai apritēs 100 gadi. Var 
likties neticami, ka Latvijas Republika ir pastāvējusi veselu gadsimtu. Lat-
vijai ir ļoti bagāta vēsture. Latvijas teritorija ir bijusi iekārojama zeme 
visos laikos. Latvija vienmēr bija sadrumstalota, pa daļām sadalīta, bet 
1918. gada 18. novembrī tā kļuva par vienu veselu republiku. Es domāju, ka ikviens Latvijas iedzīvo-
tājs var justies lepns par savu valsti. Savu prieku un lepnumu par Latviju katrs izrāda citādāk. Kāds 
dejo tautas dejas, kāds dzied tautas dziesmas, kāds pārlasa patriotiskus dzejoļus un piesprauž Latvijas 
karodziņu pie sirds vai saullēktā sveic Latviju, godinot mūsu valsti dabā vai pie vakariņu galda. Latviju 
var arī godināt klusībā pie sevis. 

Latvijas filmas Latvijas simtgadei, Latgales Simtgades kongress, XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētki un citi ‘’Latvija 100’’ pasākumi, kuros varēja redzēt latviešu izdomu, iztēli, radošumu, 
spēku, lepnumu un Latvijas diženumu. Galvenais pēc 100. gadadienas neaizmirst par Latviju lepoties. 
Man ļoti patīk Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi no ‘’Piemini Latviju!’’. Tie teic: ’’Latvi, lai kurā zemes daļā tu 
nonāktu, piemini Latviju! Nekad un nekur nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vārdu; tāpēc nemities to 
daudzināt, nebeidz slavēt valsti, kas šo vārdu nes.’’ Latviešiem patīk lepoties ar skaisto Latvijas vārdu, 
karogu, himnu, simboliem, dabu, svētkiem, jo nekur nav tik labi kā mājās. Latvija ir mūsu mājas, mūsu 
dzimtene. Šeit dzīvo mūsu ģimenes, radinieki, draugi. Nesakiet par Latviju neko sliktu, jo mūsu zeme 
ir laba. Latvija dod mums daudz ko vērtīgu, tāpēc mīliet Latviju no sirds! Sveiciens visiem svētkos! 
Gaidīsim nu jau 101. Latvijas dzimšanas dienu. 

/Anda Brauna/ 

Latvija  



Tuvojoties valsts svētkiem, 18. novembrim, aptaujā Mana Latvija aicināju skolēnus atklāt, kas ir tie trīs 
lieli notikumi, tradīcijas un parādības, kas katram visvairāk asociējas ar Latviju. Aptauja ir noslēgusies 
un varam atklāt, kas aptaujas dalībniekiem veido savu sajūtu par Latviju. 
Jāteic, ka aptaujas rezultāti ir pārsteidzoši tāpēc, ka vairums aptaujā minējuši patiesi tradicionālas vēr-
tības, kas tiek asociētas ar Latviju un tās iedzīvotājiem. Ko tas varētu nozīmēt – droši vien to, ka daudz-
kārt pieminētās vērtības nav tukši vārdi, bet tām ir zināma jēga. Bet laiks noskaidrot, kas tad visvairāk 
veido Latvijas sajūtu. Lūk, aptaujas Mana Latvija Top3!  
Latvijas karogs. Tas ir viens no Latvijas valsts atribūtiem un to pierāda arī aptauja – gandrīz puse aptau-
jas dalībnieku Latvijas karogu atzina kā vienu no galvenajām asociācijām par Latviju. 
Dziesmu un deju svētki. Tie ir iekļauti arī Latvijas Kultūras kanona vidū un par tiem teikts šādi: 
”Dziesmu un deju svētki ir spēcīgākais, dzīvotspējīgākais, visaptverošākais Latvijas kultūras fenomens 
cauri laikiem.To raksturo nacionālās identitātes saglabāšana un konteksta apjausma vienlaikus, tradīci-
jas un jaunrades saplūsme – folkloras mantojums, kordziedāšanas, īpaši a capella, tradīcija ar vairāk 
nekā gadsimtu ilgu vēsturi un sava laika profesionālā mūzika.” Ko tur daudz piebilst – skaista tradīcija, 
kuru arī daudzi ir minējuši kā vienu no galvenajām asociācijām.  
Top3 tiek slēgts ar vienu no visvairāk minētajām vērtībām - Latvija kā dzimtene. Tieši tā – nav daudz 
dzimteņu. Tā ir viena un tāpēc īpaša.  
Protams, tika minētas vēl daudz daudz asociācijas. Mana dzimtā pilsēta, tautasdziesmas, mūsu vēstu-
re, Lielvārdes josta, mūsu cilvēki, likteņupe Daugava, draugi, pirtī iešana, sēņošana, Vecrīga, bērzu su-
las, Laimas šokolāde, dzintars, vārda dienas, dārzu labumi, Ventas rumba, zelta rudens Siguldā, Kolkas-
rags, ticējumi, Nēģu svētki. 
Kā jau redzams no aptaujas rezultātiem, katram no mums ar Latviju asociējas dažādas lietas. Tomēr 
man Latvija asociējas ar mājām. Ar vietu, kur gribas atgriezties, kad esi tālu prom. Ar vietu, kur es iegu-
vu tuvākos draugus. Ar vietu, kur iemācījos izrunāt pirmos vārdus. Ar vietu, kura man ir iemācījusi 
skaistu valodu.  
    Man noteikti kaut kas būtu jānovēl Latvijai tās simtsgadē, bet es to nedarīšu. Es izdarīšu to, par ko 
visi ir aizmirsuši. Gribu apsveikt mūsu vecvecākus, vecākus un mūs pašus, jo mēs esam tie, kas veidoju-
ši Latviju šos 100 gadus. Gribu apsveikt ar to, ka esam bijuši tik aktīvi, pretīmnākoši, atbalstoši un uz-
stājīgi un izveidojuši tik skaistu valsti. Gribu apsveikt ar to, ka šo svētdien, 18.novembrī, var uzsist sev 
pa plecu un pateikt paldies sev un apkārtējiem, par to, ka esam bijuši īsti latvieši savai Latvijai.  
 

Ar ko Tev asociējas Latvija? 

/Anželika Riško/ 



Painteresējos un pavēroju skolu, tās skolēnus , un ievēroju, ka skolēni 

neiesaistās skolas aktivitātēs, līdz ar to skolu neatbalsta un paši saka, ka 

mūsu skolā neesot izaugsme. 

Kā jau lielākajai daļai zināms, mūsu skolā paralēli mācību darbam no-

tiek dažādas citas aktivitātes, tās ir ne tikai projekti un pulciņi, bet arī 

koncerti, lekcijas un citi pasākumi. 

Skola piedāvā koncertus un lekcijas, ar nolūku jauniešus izglītot, ieinte-

resēt, iepazīt kaut ko jaunu un nedzirdētu. Taču diezgan bieži notiek 

tādi gadījumi, kad liela daļa skolēnu uz pasākumiem neierodas, kā pie-

mēru minēšu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas koncertu, kurš notika pēdējo divu 

mācību stundu laikā, līdz ar to neviens vidusskolas skolēns uz šo pasākumu neieradās. Nointervē-

jot dažus vidusskolas jauniešus ar jautājumu “Kādēļ neuzskata, ka ir nepieciešams apmeklēt skolas 

pasākumus?”, lielākā daļa atbildēja, ka par to, ka neaiziet īsti nesaņem nekādus aizrādījumus, ka 

tā esot tikai laika izšķērdība. 

Mūsu skolā, manuprāt, pārsvarā ir divu tipu skolēni - tie kuri piedalās visur, un tie kuri nepiedalās 

nekur. Tie skolēni, kuri iesaistās daudzās skolas aktivitātēs ir salīdzinoši maz, līdz ar to tiem īsti nav 

nekāda konkurence. Šķiet, ka tādos pasākumos un projektos, kādi ir mūsu skolā, vajadzētu izcīnīt 

iespēju piedalīties. Taču par cik konkurence ir maza, skolēni neizjūt nekādu spriedzi un vajadzību 

ļoti censties un aktīvi darboties. Es uzskatu, ka komunikāciju spēja un konkurētspēja sniedz skolē-

nam izaugsmi, taču ļoti mazam skaitam mūsu skolas jauniešu tā tiek attīstīta. 

Piedaloties skolas rīkotos pasākumos, jaunieši izrāda atbalstu un cieņu skolai. Ja skolēni paši darītu 

visu brīvprātīgi, tad noteikti uzlabotos citu viedokļi un atsauksmes par mūsu skolu. 

Tāpēc , jaunieši, esat aktīvāki, centīgāki un izmantojat visas iespējas, ko skola jums piedāvā! 

Jūsu cienījamais, atklātais Mr. X 

Misters X 

 Kāpēc tu izvēlējies turpināt savu nākotni ar sportu? 

Žēl, ka agrāk nesapratu, bet tas ir tādēļ, ka sports ir mana sirds lieta. 

 Vai tev ir doma būt par profesionālu sportistu? 

Ja izdosies viss kā plānots, tad ļoti liela iespēja, ka tiekšos uz to. 

 Tev arī ir kāds rezerves plāns? 

Strādāt par treneri. 

 Kā tu izdomāji iet uz sporta skolu? 

Liepājas treneris bija atbraucis uz Priekules treniņu, un izteica piedāvājumu trenēties Liepājā. 

 Vai tev ir kāda motivācija trenēties vēl vairāk futbolā? 

Kā jau katram futbolistam spēlēt valsts komandas sastāvā un spēlēt Čempionlīgā. 

 

/Ģirts Fromanis/ 

Intervija ar Nilu Jurkovski 



 

Dārta ari piedalījās ar mūsu klasi braucienā uz Stokholmu, par ko visi bijām priecīgi. 
Dārta,kādēļ tu izvēlējies mainīt skolu? 

-Par skolas maiņu jau zināju sen- pagājušā gada maijā. Tikai to īstenot sanāca šī gada septembrī. Tas ir ļoti garš 

stāsts - sākumā gribēju mācīties Ventspilī, bet jāsaka paldies Arvim Iļjinam, ka ieintriģēja mani nodarboties ar profe-

sionālo SUP (Stand Up Paddle jeb stāvairēšana), un tā arī aizsākās manas gaitas uz Rīgu. 

 

Kāpēc izvēlējies tieši šo skolu? 

-Sākumā vēlējos mācīties 49. un pēc tam Rīgas Hanzas vidusskolā,jo tā ir sportistu skola,bet beigās ( jūnijā) viss no-

kārtojās tā, ka zināju,ka mācīšos tieši šajā centra skolā. Zinu,ka, ja būtu mācījusies RHV, man neatliktu laika mācī-

bām,jo viņi būtībā apmāca sportistus un vēlas iesaistīt pēc iespējas vairāk sportiskās aktivitātēs, bet es jau tā pēc 

skolas apmeklēju treniņus. 

 

Kā Tu jūties jaunajā klases kolektīvā? 

-Esmu iejutusies ļoti labi.Klases kolektīvs ir ļoti pretimnākošs un draudzīgs. Citreiz varam būt pavisam nopietna kla-

se,bet ir arī dienas,kad mūs neviens skolotājs neuztver nopietni. 

 

Vai Tev pietrūkst iepriekšējie klasesbiedri? 

-Ziniet kā ir ar šo? Teikšu tā. Varbūt man nepietrūkst tik,tik ļoti, jo daudzus satieku,kad atgriežos dzimtajā Priekules 

pusē. Viss tas piedzīvotais..♥ Tiešām ļoti,ļoti gribētu pagriezt laiku atpakaļ un izdzīvot to visu vēlreiz ar saviem veca-

jiem,foršajiem klasesbiedriem.Citreiz, sēžot mācību stundā tik ļoti pietrūkst,kāds Kārļa joks (it īpaši matemātikā :D) 

vai Niklāva kārtējā pieminētā piezīme un ar klasi aizvadītie kopīgie pasākumi.Protams, arī meiteņu saliedētība man 

pietrūkst.Un man pietrūkst arī mans solabiedrs. Vienpadsmitie, palieciet tik pat forši,kādi esat bijuši visu lai-

ku,stāviet,krītiet viens par otru,jo saliedētība ir atslēga.Novēlu jums piedzīvot tikpat daudz jautru brīžu,cik ir aizva-

dīti,tomēr:kas par daudz,tas par skādi - mācības arī nevajadzētu atlikt pēdējā vietā,jo 12.klases eksāmeni (tāpat kā 

Raitis,liekot rudenī skriet apļus) nevienu nežēlos. 

Kāds ir tavs mērķis? 

-Mērķis -šī iemesla dēļ nomainīju skolu,jo, diemžēl,Priekule man nespēj sniegt vēlamo. Nodarbojos ar sporta vei-

du,kurā tiešām jūtu-jā šis ir mans sporta veids, un  ieguldītās pūles un sāpes nav veltīgas.Tomēr pāri visam cīnos par 

nākotnes profesiju.Man ļoti patīk fizika,tāpēc vēlos to attīstīt, un tā man būs vajadzīga nākotnes profesijā.Vēlos kļūt 

par pilotu un man (kā daudzi saka) ir ļoti liela mīlestība uz lidmašīnām.Man pat nekautrējas pajautāt :"Kā var mīlēt 

parastus bleķa gabalus?" Citreiz es atbildu,ka tas nav parasts bleķis,bet gan alumīnija sakausējums,bet ir arī rei-

zes,kad ar mīlestību nevar pārliecināt. 

Kā Tev liekas , kas ir tava panākumu atslēga? 

-Veiksmes atslēga - padošanās jeb apstāšanās (vairāk sportā) ir nepieļaujama un ir jācīnās ar visām četrām līdz ga-

lam un bez atrunām. Ja vēlies sasniegt ko tiešām lielu un skaistu, visu laiku ir jācīnās, sākot ar mazām un beidzot ar 

lielām dzīves kaujām.Novēlu visiem jauku un skaistu šo Latvijas simtgades mēnesi un galvenais- novērtēt to,kas ir 

un netiekties pēc neiespējamā. 

  

 

Intervija ar Dārtu Leimani , kura ir uz-

sākusi mācības Rīgas 49. vidusskolā. 

 



Ja Tu salīdzinātu Priekules vidusskolu un Rīgas 49. Vidusskolu, kas Tev nāk prātā? 

-Šī ir ļoti liela skola, tāpēc būtu grūti iedziļināties sīkumos un mēģināt salīdzināt visas sīkās nianses. 

Galvenās atšķirības varētu būt tādas - lai tiktu skolā,mums visiem pie skolas e-vārtiņiem ir jānopīk-

stina e-talons. Ja esi to atstājis mājās,tad tā ir tava problēma, jo skolotāja var atzīmēt, ka neesi 

ieradies. Skolā mums ir brīvpusdienas un, lai tās dabūtu, atkal ir vajadzīgs e-talons. (Jā,talons ir ļoti 

liela mūsu skolas dzīves sastāvdaļa).Katru mēnesi katrai no klasēm ir jādežūrē skolas gaiteņos. 

Gaiteņos ir jāievēro kārtība - kreisajā pusē pārvietojas cilvēki,labajā - vari apsēsties vai vienkārši 

parunāt ar kādu. Rīgas 49.vidusskola nezina teikumu "pa trepēm,augšā vai lejā iešu kā gribu" te 

kreisā puse ir,lai ietu augšā un pa labo - ejam lejā. 

Literatūrā mums,katru mēnesi jāanalizē vismaz divas grāmatas.(Neatceros,kad pēdējo reizi tik 

daudz biju lasījusi.)Vēl milzīgs pluss šai skolai ir tāds,ka te ir gan konfekšu,gan kafijas automāti un 

ne viens vien. Bet, ja godīgi,mazliet pietrūkst Priekules skolas mazā,nesteidzīgā miermīlība. 

 

Pastāsti par sporta veidu ar kuru Tu nodarbojies.. 

-Nodarbojos ar profesionālo sporta veidu - stāvairēšanu. Vasarā mums notiek intensīvi treniņi 

Daugavā,rudenī mūs ielaiž jūrā pa viļņiem (downwind) un ziemā tā pa mierīgo, treniņi notiek zālē. 

 

Kas pozitīvs ir palicis atmiņā no Priekules vidusskolas? 

-Par Priekules vidusskolu lielākoties atmiņā ir palicis tikai pozitīvais.Forši klasesbiedri,atsaucīgi 

skolotāji un jautras mācību stundas.(Ooo,jā,kur nu bez tā).  

/Edīte Savickaite/ 



 

*** 
Auseklītim zvaigzne rociņās, 
Tā nekad neizdziest, 
Visās mūsu dvēselēs 
Tā kvēlo. 
 
Sprīdītim lāpsta līdzi- 
Tas nekad neatstāj, 
Visās mūsu domiņās 
Nešķiramais pārītis. 
 
Latviešu patriotisms- 
Nekad nepazūd, 
Visās mūsu actiņās 
Tas iekrīt. 
 
 

Lindas Dzejolis 

Kā jau katru gadu devītajā klasē , katram jāpieņem lielais lēmums- ko darīt pēc devītās klases? Vieni izvēlas 
palikt mācīties mūsu skolā, otri - mācības turpināt citā izglītības iestādē. Diemžēl arī no manas klases bija 
liels skaits skolēnu, kuri izvējējās mācības turpināt citā skolā. Tāpēc es izvēlējos nointervēt dažus no šiem 
skolēniem- Noru Annu Kadaģi, Klāvu Ašmi un Ģirtu Mehaņikovu, un uzdevu dažus jautājumus par mūsu 
iepriekšējo klasi. 

Ar ko Tev asociējas mūsu iepriekšēšējā klase?Kāds notikums, klasesbiedri? “Visnotaļ tās ir pozitīvas emoci-
jas,taču kā zinām,dzīvē nekad nekas nav rožaini un esam kopā izdzīvojuši skumjas,dusmas, un pat asa-
ras,bet tas manuprāt mūs tikai visus kopā vairāk satuvināja.”- Nora K. “Iepriekšējā klase asociējas ar to, ka 
vienmēr visās stundās runājām un mums bija vienalga par to, ko skolotāji domā.” – Ģirts M. “Ipriekšējā 
klase asociējas ar stundām, kurās bija jautri.Visvairāk atmiņā ir palikuši: Ēriks, Ģirts, Elizabete, Ērika un 
Anastasija”- Klāvs A. 

Vai mēs, iepriekšēšējā klase, Tev pietrūkstam? Kas tieši Tev pietrūkst? “Protams,ka pietrūkstat,taču ne 
jūs,ne es neesmu nekur pazudusi. Pietrūkst mūsu sarunas,kuras brīžiem sapratām tikai mēs. Pietrūkst mū-
su foršā skolotāja Zane Važa,viņa man bija kā otrā mamma un tagad viņa turpina būt tālāk par jūsu otro 
mammu. “ – Nora k. “Jā, pietrūkst iepriekšējā klase,jo bija daudzi notikumi, kuros bijām kopā kā viena ği-
mene.”- Ģirts M. “Jā, jūs man pietrūkstat. Mums kursā ir tikai puiši, un tas ir bēdīgi. Pietrūkst, ka nebija tik 
strikti.”- Klāvs A. Kā mēs esam mainījušies salīdzinot ar 5.klasi un 9.klasi? Kā mainījās mūsu klase?Kā tu 
varētu raksturot mūsu klasi? 

“Tie gadi paskrēja ātri,liekas tikko sākām taču iet pirmajā klasē,bet šeku reku es esmu jau citā skolā,citos 
cilvēkos un vidē. Bet kā mēs mainījāmies? MĒS IZAUGĀM! Sākām saskatīt savas dzīves prioritātes,savu 
dzīves jēgu un to būtību. Mainījāmies gan raksturā,gan izskatā.”-Nora K. “Protams, ka esam mainījušies 
gan izskatā,gan prātā. 5. un 9. klasi varētu raksturot kā vienādu, jo ārdijāmies un runājām kā vienmēr”-
Ģirts M. 

“Protams, ka 5. klasi īsti neatceros, bet pēc bildēs var pateikt, ka esam ļoti nobrieduš, izauguši gan fiziski, 
gan garīgi,nu ,protams, kā kurš.”-Klāvs A. 

Protams, man arī pietrūkst iepriekšējā klase un klasesbiedri,pietrūkst, ka mēs bijām kā viens ve-
sels,izpalīdzējām un aizstāvējam viens otru. Mūsu klase ir ļoti mainījusies ne tikai pēc sastāva(no abām 
klasēm ir palikusi viena maza klase), bet arī pēc uzvedības - esam kļuvuši mierīgāki, starpbrīžos vairāk ru-
nājam par mācībām, nevis izklaidējamies. Mēs tik un tā esam draugi, neskatoties uz to, ka satiekamies re-
tāk. 

Intervēja – Elizabete Lendele 

Intervija ar bijušajiem klasesbiedriem 

Sarkanbaltsarkanais ka-
rogs plīvo, 
Tas nekad nenorimst, 
Latviešu sirsniņās 
Tas plīvos mūžīgi. 
 
Autore—Linda Jaškus 



“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” projekta ietvaros piecas meitenes (Anda Brauna, Agate Jerika, 

Anastasija Sļepeca, Elizabete Lendele un es-Ērika Anīte) izcīnījām iespēju doties uz Eiropas Parlamentu 

Strasbūrā, Francijā. Pirms brauciena mums bija kārtīgi jādarbojas skolā – jārīko dažādi pasākumi, viktorīnas 

un debates citām klasēm. 

Ceļojumā devāmies ar autobusu no 23.oktobra līdz 29.oktobrim, kur kopā braucām ne tikai mēs, bet arī 

jaunieši no Grobiņas ģimnāzijas, Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas un Rīgas 71. vidusskolas. 

Pirmo dienu pārsvarā pavadījām ceļā, šķērsojot Lietuvu un Poliju. Nākamajā rītā devāmies uz Čehijas gal-

vaspilsētu – Prāgu, apskatījām Prāgas Nacionālo tehnikas muzeju, kur varējām iepazīt iespaidīgo tehnikas 

vēsturi Čehijā.Vakarā devāmies ekskursijā pa vecpilsētu - šķērsojām Kārļa tiltu, apskatījām Prāgas viduslai-

ku astronomisko pulksteni un, protams, visiem labi pazīstamo Svētā Vita katedrāli. 

Trešo dienu pavadījām Vācijā, Štutgartē. Mēs apmeklējām Porsche automašīnu muzeju, kurā bija apskatā-

mas gan vēsturiskas, gan mūsdienīgas sporta automašīnas, gan to piederumi un citi mazāki eksponāti. Va-

karā ieradāmies Francijas pierobežas pilsētā Strasbūrā. 

26.oktobris- diena, kad mums bija iespēja pārstāvēt mūsu skolu un valsti Eiropas Parlamentā. Dienas laikā 

mēs iepazināmaies ar EP darbību, bija iespēja uzklausīt citu jauniešu viedokļus, debatēt par Eiropā aktu-

ālām problēmām, diskutēt, lemt, balsot, iesaistīties sarunās ar jauniešiem no citām valstīm. Bija iespēja 

sajusties kā Eiropas Parlamenta deputātiem kopā ar 500 citiem jauniešiem no 24 Eiropas valstīm. Pēc EP 

apmeklēšanas vakarā varējām izbaudīt skaisto Strasbūras vecpilsētu. 

Nākamās divas dienas devāmies mājup, pa ceļam apmeklējot vienu no skaistākajām Vācijas mazpilsētām - 

Bāden-Bādeni un Poliju . Apskatījām Polijas galvaspilsētu – Varšavu. Šai pilsētai cilvēki bieži izbrauc cauri, 

taču mums bija iespēja iepazīt vareno Varšavu 

vairāk. Bijām Polijas armijas muzejā, kas ir viens 

no lielākajiem militārajiem muzejiem Austrumei-

ropā un vakariņot pašā pilsētas centrā. Pēc garā, 

iespaidiem pilnā ceļojuma, atgriezāmies mājās. 

Šis ceļojums deva lielisku iespēju ne tikai iepazīt 

Eiropas Savienības dalībvalstis, bet arī deva 

mums motivāciju turpināt iesākto un, iespējams 

iegūt iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Brise-

lē, taču tam nepieciešams liels darbs un centība! 

Šajā mācību gadā, projektā pieteicās vairāki jaun-

ieši no devītās klases, novēlu viņiem veiksmi, at-

devi un izturību šajā iespaidīgajā projektā . 

Paldies sakām mūsu skolotājai Agitai Rukutei par 

ieguldījumu mūsu sagatavošanā dalībai Strasbū-

rā. 

 

 

Ērika A. 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas 

brauciens uz Strasbūru. 



Īrija 
Man bija tā laime piedalīties Īrijā, Dublinā Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību 
mobilitāte skolu sektorā” (līguma Nr. 2018-1-LV01-KA101-046830)mācībās , kur kopā bijām 4 grupas-
70 skolotaji no 17 ES valstīm. Esmu ieguvisi izglītības sertifikātu ar atzīmi EXCELLENT. Kursu tēma-
ANGĻU VALODA UN KULTŪRA. 

Piedalījos ļoti interesantās nodarbībās, kur darbojāmies grupās, pāros, veicām projektu darbu. Mana 
grupa, kuru parstāvēja bulgāriete, somiete,skolotāja no Nīderlandes un es strādājām pie tēmas-ĪRU 
VALODA 21. gadsimtā. Lai izveidotu projekta prezentāciju, kopā ar Nīderlandes skolotāju devos Dubli-
nas ielās, lai noskaidrotu īru attieksmi pret valodu.Jutos tik patīkami parsteigta, ka patiešām satikām 
“īstus” īrus, kuri ļoti labprāt ar mums dalījās savās pardomās. 

Nedēļas garumā tikām iepazīstināti ar īru literatūru, stundu pasniegšanas metodēm, filmu izmantoša-
nu stundās.Bez tam devāmies mācibu ekskursijā(Field project), apmeklējām Īrijas nacionālo bibliotēku, 
Trinitī koledžu, kur apmeklējām fantastisku izstādi BOOK OF KELLS. 

Dzīvoju īru ģimenē, tā bija mana izvēle. Ne mirkli to nenožēloju. 

Daži, manuprāt, interesanti fakti par Dublinu(personiska pieredze): 

Īru valoda tiek mācīta tikai skolā. Ja jaunietis nedodas studēt valodas, šai valodai trūkst pielietoju-

ma, tā aizmirstas.Jautāti, vai var parunāt īru valodā, cilvēki ilgi domāja..bet dažs kādu vārdu vai 

frāzi atcerējās. 

Ārkārtīgi mainīgi laika apstākļi.Tas lietus, ko piedzīvojam Latvijā, ir tāds patīkams atsvaidzinājuma 

moments, toties Īrijā...nav jēgas izmantot lietussargu, tas momentā pārvēršas neizsakāmā objektā 

vēja dēļ.Līst ļoti, reizēm horizontāli. Nav izredžu palikt kaut nedaudz sausam. 

Dublinā atrodas Eiropā garākais bārs-HOLE IN THE WALL, tā kopējais garums-100m. 

Cilvēki daudz lasa grāmatas, pat pieturās, transporta līdzekļos. Reizi gadā tiek organizēts pasā-

kums, kurā cilvēki tiek iepazīstinati ar kādu konkrētu grāmatu-notiek tikšanās, diskusijas, izrādes, 

šovi, kas saistīti ar šo grāmatu. 

Ārkārtīgi laipni, izpalīdzīgi, smaidīgi, pieklājīgi cil-

vēki dzīvo Dublinā. Atrodoties šai pilsētā 10 die-

nas, nevienu neredzēju dusmīgu, sapīkušu, neska-

toties pat uz šausmīgo lietu. Ja kaut ko nezini, dro-

ši nāc klāt jebkuram uz ielas, veikalā, kafejnīcā..ne 

vien pastāstīs, pat aizvedīs un parādīs.Te navar 

pazust.. 

Bet valodu ir jāmācās gan, jo kā gan tu izbaudīsi visu 

to, ko šī fantastiskā zeme spēj sniegt.Un vēl-varbūt ir 

jāceļo, jāraksta projektus, jo aizbraucot tu piedzīvo tik 

daudz neaptverami jauku brīžu-tevi ievēro, novērtē, 

grib kopā veidot projektus, aicina ciemos, grib atkal 

satikt. Ir tik daudz pozitīvisma, ka tu ļoti ceri un vēlies, 

lai atgriežoties dzimtenē tev cilvēki smaidītu,tevi vis-

maz nekritizētu, bet priecātos par taviem sasniegu-

miem. Cerībā, ka arī tādi brīži pienāks. 

 

Zaiga Strelēviča. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?source=feed_text
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