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ŠAJĀ NUMURĀ

liedētos, smietos un jautri
pavadītu vakaru. Protams, mēs 
ievērojām visus ierobežo-
jumus, kas noteikti mūsu
valstī ārkārtas situācijas laikā. Nebaidos 
paslavēt SOLUTIONS, jo kopā mēs
veidojam vienreizēju ko-
mandu! Un kopīgais darbs 
deva patīkamu rezultātu-lielu
konfekšu tūti!Ieguvām ļoti 
daudz-kopābūšanu ar fantastiskiem 
cilvēkiem, ierastās vides maiņu jau-
tru vakaru, komandas darbošanos 
un saldu pārsteigumu!Un vēl-viens
no mūsu sniegavīriem iekļā-
va portālā REKURZEME.
Ceru, ka arī tu izbaudi ziemas 
priekus un nebaidies spert 
soli ārpus savas ierastās
rutīnas, komforta zonas. Padarīsim 
šo gadu neaizmirstamu! Uz tikšanos, 
līdz nākamajam numuram!

                                Elīna Putniņa
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Sveiks, lasītāj! Esam atpakaļ jau 
jaunā- 2021. gadā. Aicinām vis-
us cerēt un ticēt, ka šis gads mums
visiem nesīs daudz jaunu 
patīkamu pārsteigumu. Jaunais 
gads ir atnācis ar sengaidītu
baltu ziemu. Tā kā vairāk lai-
ka pavadām mājās, tad savu 
brīvo laiku varam plānot un
pavadīt ārā - braucot ar ragaviņām, 
slidojot, slēpojot. Ko tu dari šajā 
skaistajā, baltajā janvāra mēnesī?
Mēs, SOLUTIONS komanda,at-
balstot atraktīvās Priekules KN
vadītājas, sapulcējāmies, lai 
kopīgiem spēkiem uzcel-
tu divus lielus sniegavīrus pie
kultūras nama. Mēs esam 
malači, jo patiesi tas izdevās, 
uzceļot sniegavīru ģimeni. Tas
bija brīnišķīgs laiks, ko pa-
vadījām kopā, lai vēlreiz sa-

REDAKTORA SLEJA

Divi tūkstoši divdesmit pirmais. At-
nācis klusāk un mierīgāk, kamēr 
mēs visi bijām mājsēdē, taču tas
nepavisam neko nesabojā. Jaunais 
gads šogad atnācis ar gaišu cerī-
bu, par kuru mums ik uz soli
atgādina tik ilgi gaidītais sniegs! 
Ticu, ka šajā ierobežojumu laikā, 
kad tik daudz ir aizliegts, Dievs
mums, latviešiem, ir uzdāvinā-
jis tik skaistu gadalaiku, lai mēs 
varētu no sirds izpriecāties! Celt
sniegavīrus, slidot, slēpot, braukt 
ar ragavām, iet pastaigās un baudīt 
mūsu skaisto Latviju ziemā! No
sirds ceru, ka tev ir izdevies izbaudīt 
ziemas priekus, jā, arī tad, ja de-
guns sarkans un kāju pirksti viegli
nejūtami, jo šādi piedzīvojumi pie 
mums nu jau ir retums. Sniega un 
prieka pielietajās dienās šķiet, ka
pat saule spīd spožāk, tāpēc ceru, 
ka arī jaunā gada apņemšanās 
jau nav atmestas. Izcep to kūku,
noskrien tos kilometrus, nokār-
to to eksāmenu, piedalies tajā 
konkursā, mācies vairāk, izlasi to
grāmatu vai dari jeb ko citu, ko 
esi apņēmies. Lai 2021. gads 
bagāts uzvarām un prieka!

Marta Roga
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ZIEMAS PRIEKI Ziemas laikā aktivitātes un izklaides ne-
trūkst,viss atkarīgs no tavas vēlmes un 
atjautības.Jāizbauda ir ziemas laiks,jo 
pagaišgad mēs ilgojāmies pēc sniega.Ne 
visas lietas ir mūžīgas,un, kā jau prog-
nozēja,nākotnē ziemas varētu nebūt 
nemaz Latvijā.Izbaudām šo skaisto laiku!

Linda Jaškus

gluds, bez nevienas grambiņas.
Vērsim būs jāpiestrādā pie tā, lai savas 
mājas padarītu par spēka vietu, uzturot 
to tīru un kārtīgu. Mājīgā atmosfērā būs 
vienkāršāk strādāt, pieņemt lēmumus. 
Labs gads, lai pārceltos, mainītu dzīves-
vietu, būvētu un remontētu, mainītu 
apstākļus. Mīlas lietās labāk neriskēt. 
Veiksme atnāks pati – tad, kad būs 
īstais brīdis. Ja mācēsi atbildēt par savu 
darbību sekām, veiksme un panāku-
mi būs tavi sabiedrotie it visās frontēs. 
DVĪŅI. 2021. gads ritēs uz pozitīvas 
nots. Veiksmīgākā joma – mīlestība. 
Arī ģimenē gaidāma īpaša sapratne un 
saskaņa. Vērša gads būs labvēlīgs un 
līdzēs atrast jaunas aizraušanās, jaunu 
darbu, pilnībā mainīt dzīvi un mērķus, 
aizvedīs uz īsto ceļu, kas ved uz laimi 
un panākumiem. Vairāk laika jāvel-
ta veselībai. Laba pašsajūta būs stiprs 
pamats augstākai produktivitātei. Gada 
otrā puse lieliski piemērota ceļojumiem 
un apstākļu maiņai. Rudenī gan labāk 
neaizņemties naudu. Šie būs liktenī-
gi divpadsmit mēneši, kuros Dvīņiem 
izdosies mainīt sevi un pasauli ap sevi. 
VĒZIS. Vēzi sagaida ļoti neparasts un 
dinamisks gads, kurā būs daudz pār-
maiņu – gan plānotas, gan negaidītas. 
Lai atvairītu pirmo nebūšanu vilni, 
Vēzim jāmetas darbu jūrā ar galvu pa 
priekšu jau pašā gada sākumā. Pirmais 
laiks atelpai – aprīlis, maijs. Vasarā un 
rudenī veiksme te nāks, te ies, tomēr ir 
lieta, kas saglabāsies – Vēža smalkā in-
tuīcija. Jāmācās sevi saklausīt. Grūtos 
brīžos no sākuma līdz pašām beigām 
palīdzēs iekšējā balss. Šogad svarī-
gi rīkoties patstāvīgi. Ne velti saka, 
ka plānus jātur noslēpumā. Astrologi 
Vēžiem īpaši iesaka nestāstīt nevienam 
par to, kas viņiem prātā un ko viņi vēlas. 
LAUVA. Lauvu sagaida saspringts un 
neparedzams gads. Protams, starp 
nebūšanām nāks arī patīkamas pār-
maiņas – tieši pie tām arī jāturas. Salīdz-
inoši mierīgāks un labvēlīgs periods būs 
no jūnija līdz novembrim. Pārējā laikā 
Lauvai rūpīgi jāseko līdzi savai pašsa-
jūtai, jo uz pārpūles un pārdzīvojumu 
pamata var rasties arī citas problēmas.
Ar pirkumiem un naudas ieg-
uldījumiem – prātīgi, jo iespē-
jams, ka ceļā gadās kāds krāpnieks.

Ziema ir atgriezusies! No debesīm krīt 
lielas sniegpārslas, zāli pārklāj balts 
sniedziņš,mūsu garderobi nomaina 
ziemas mēteļi,zābaki,kombinezoni,ce-
pures un dūraiņi.Biju piemirsusi ,ko 
nozīmē liels sals,aukstums un ziemas 
prieki.Šajā sniegotajā laikā pagalmus 
pārņēma bērnu smiekli un prieki.Bet 
ne tikai pagalmus.Manā apkārtnē,cik 
esmu ievērojusi,daudzi cilvēki saka,-
ka ziemas laikā nav ko darīt.Patiesībā 
vaina nav laikapstākļos,bet cilvēka 
vēlmē un gribā kaut ko darīt.Sekojot 
līdzi gan skolas aktualitātēm,runā-
jot ar tuviem cilvēkiem,pastaigā-
joties sabiedriskās vietās ,var atrast 
ļoti daudz aktivitāšu ziemas laikā.
   Kas gan tā par ziemu bez sniegavīra? 
Sniegavīrs ikkatrā sirsniņā ienes laimi.
Sniegavīra celšana ir visjautrākā un 
patīkamākā aktivitāte ziemā.Tas nes 
lielu prieku gan cēlājiem,gan gājējiem. 
Arī pikošanās ir ļoti jautra izklaide.
Atceros,kad biju maza,ar māsām un 
brāli pikojāmies, kamēr rokas,kājas 
bija sarkanas,nosalušas,visas drēbes 
slapjas.Šajā ziemā vispopulārākā aktiv-
itāte ir slēpošana,lai gan arī slidošana 
neatpaliek.Kad temperatūra bija zem 
nulles, uz ledus bija ļoti daudz sli-
dotāju, it īpaši pie Priekules kultūras 
nama dīķīša,daži spēlēja hokeju, bet 
daži ar saviem draugiem pavadīja lai-
ku slidojot,kā piemēram, Priekules vi-
dusskolas 12.klases skolnieces atrada 
laiku satikties un pavadīt jauku laiku 
pēc saspringtās mācīšanās. Kā arī bēr-
ni ar savām ragaviņām,padupseņiem 
devās uz Priekules pils skatu torni.
Šajā aukstajā laikā daži cilvēki atsāka 
nodarboties ar savu aizraušanos-adīt,
tamborēt.Man ļoti patīk rokdarbi,un 
pirmo reizi dzīvē radās iedvesma kaut 
ko radīt,jo, ieejot sociālajos tīklos,es 
ieraudzīju,ka ļoti daudz cilvēku ir uza-
dījuši skaistas zeķes,cimdus un ausaiņus 
jeb ausu sildītājus,tā bija motivācija arī 
kaut ko uzadīt-zeķes.Manuprāt,zeķes 
nekad nevar būt par daudz,jo viņas 
vienmēr mistiski pazūd.Bet es varu 
teikt to,ka visgrūtāk ir iesākt,bet, kad 
tu iesāci,tu nespēj vairs atrauties.

JANVĀRIS HOROSKOPI
Ir pienācis jauns gads, un kā jau katra 
gada sākumā horoskopa interesenti 
vēlas uzzināt, ko planētas un zvaigznes ir 
sasolījušas. Tādēļ neliels ieskats horosko-
pa pareģojumos jaunajam Vērša gadam. 
AUNS. Vērša gads Aunam būs enerģētis-
ki labvēlīgs. Šis būs finansiālu uzvaru 
laiks, kas veiksmīgs jauniem sākumiem. 
Aunam svarīgākais būs prasme radīt 
labu pirmo iespaidu. Plānojot lielākus 
pirkumus, astrologi iesaka svarīgākos 
izdarīt gada pirmajos mēnešos. Gada 
otrā puse Aunam būs piezemētāka un 
mierīgāka. Mīlestībā gaidāmas lielas un 
pamatā labvēlīgas pārmaiņas, it īpaši 
tiem, kam pagaidām nav pastāvīgu at-
tiecību. 2021. gadā iniciatīva jāņem 
savās rokās – iepazīsties, zvani, aicini 
satikties, veido kontaktus! Nevajag no-
robežoties no cilvēkiem. Tie, kam jau ir 
pastāvīgas attiecības, iespējams, būtiski 
stiprinās šīs saites un pāries jaunā līmenī.
VĒRSIS. Vērsim šis gads būs 
itin piesātināts un notikumiem 
bagāts. Garlaikoties nevajadzēs, 
tomēr tas nenozīmē, ka ceļš būs 



PRIEKULES VIDUSSKOLA

Nepamet iesākto un nepadodies pirms 
laika, jo veiksme ir tuvāk nekā jeb-
kad. Tiesa, jārēķinās, ka panākumi 
karjerā un naudas lietās sasniedzami 
vien caur īpaši līkumainiem ceļiem. 
JAUNAVA. Jaunavu ģimenē un at-
tiecībās var izlīst īslaicīgi negludumi. 
Arī darba ražīgums būs zemāks nekā 
citkārt. Pavasarī un vasarā lielas pār-
maiņas nav gaidāmas, tomēr to Jaunavas 
var sagādāt pašas. Piemēram, mainīt 
darbu, remontēt mājokli vai doties ceļo-
jumā. Labā ziņa par šo gadu – droši 
drīkst tērēt prāvas summiņas savam 
un ģimenes priekam un vajadzībām. 
Rudens un gada beigas būs ļoti svarīgs 
laiks, kad jāsaglabā miers, atbildīgums 
un vēsa galva. Šis būs ļoti produktīvs 
gads, kurā Jaunava var kļūt par labāku 
sevis versiju, nostiprinot savas pozīcijas 
gan biznesā un darbā, gan mīlas frontē.
SVARI. Svariem 2021. gads būs mīlas 
panākumu laiks. Biznesā un darba lietās 
labvēlīgākais periods būs aprīlis, mai-
js, kā arī augusts un septembris. Šajos 
mēnešos var uzsākt jaunu biznesu, kā 
arī atļauties dārgākus un lielākus pir-
kumus. Gan gada sākumā, gan izskaņā 
vērtīgi padomāt par izglītību, mācīties 
ko jaunu. Mājokli vēlams uzturēt īpaši 
tīru, lai labvēlīgā enerģija dominē 
pār destruktīvo. Ieteicams kombinēt 
darbu ar romantiku un atpūtu, ne-
pievērsties visu laiku tikai vienai lietai. 
Vērša gadā jāatceras, ka pārmērība var 
kļūt par neveiksmju cēloni un izjaukt 
plānus. Ļoti rūpīgi jāseko līdzi savai 
pašsajūtai un jāizvairās no pārslodz-
es. Vērts pamācīties vadīt emocijas. 
SKORPIONS. Skorpioniem 2021. gadā 
būs daudz jaunu iepazīšanos, tomēr iz-
vērtē, kam vari uzticēties, bet kam nē, 
pārdomā, uz ko tiecies un savas cerī-
bas. Lielākā veiksme un materiālais 
uzlabojums gaida tos Skorpionus, 
kas nodarbojas ar sirdslietu, mīl savu 
darbu. Turklāt laba ziņa tiem Skor-
pioniem, kas domā par darba maiņu, 
– Vērša gads ir īpaši piemērots šādam 
solim. Cīnies ar kavēšanos un slin-
kumu, kā arī bruņojies ar pacietību, 
jo pie horizonta var parādīties arī pa 
kādam nebūšanu mākonim. Mīlas lietās 
gaidāma liela veiksme. Jebkurā gadī-

jumā Vērša gadu labāk pavadīt kopā ar 
tiem, kas tevi atbalsta morāli. Svarīgi 
arī pašam nenovērsties no tiem, kam 
vajadzīgs padoms un tava palīdzība.
STRĒLNIEKS. Strēlniekam 2021. gadā 
svarīgākais saglabāt savu patieso seju 
un neizlikties. Šis ir izcils gads, lai 
pievērstos savām iecienītākajām nodar-
bēm un vaļaspriekiem. Gada vidū var 
gaidīt patīkamus pārsteigumus vis-
dažādākajās dzīves jomās. Šajā laikā 
izdosies ātri realizēt grandiozākos un 
ambiciozākos plānus. Vasaras beigās 
un rudenī Strēlniekam var parādīties 
kādas finansiālas nebūšanas. Atjauno-
ties palīdzēs atpūta un relaksācija īstajā 
laikā. Strēlnieks nedrīkst mainīt plānus 
pēdējā mirklī. Haoss un nenoteiktī-
ba vien novedīs pie jaunām kļūdām. 
Kopumā 2021. gads būs ļoti produk-
tīvs. Zvaigznes Strēlniekam var palīdzēt 
daudzus sapņus pārvērst par realitāti. 
MEŽĀZIS. Mežāzis spēs tikt galā ar 
visām grūtībām, jo viņam piemīt vi-
sas svarīgākās īpašības – noturība 
un pacietība. Mežāža prasme neuzt-
vert vēlamo par esošo palīdzēs apkārt 
notiekošo uztvert objektīvi. Mežāzim 
izdosies gūt panākumus gan mīlā, 
gan darījumu pasaulē. Gada sākums 
ir piemērots laiks atbrīvoties no ne-
vajadzīgām lietām un atrast vietu 
jaunām. Mežāzim būs iespējas daudz 
mācīties un apgūt. Gada otrajā pusē 
gaidi patīkamus pārsteigumus, bet nav 
piemērots laiks ceļojumiem un dzīves-
vietas maiņai. Rudeni un gada izskaņu 
labāk pavadīt mājās kopā ar otru pusī-
ti vai tuviniekiem. Kāpums pa karjeras 
kāpnēm sagaida tos Mežāžus, kas ir op-
timistiski noskaņoti un domā pozitīvi.
ŪDENSVĪRS. Ūdensvīrs nevainojami 
pielāgosies pārmaiņām, kuru 2021. gadā 
būs gana daudz – gan globāli, gan lokāli. 
Vērša gadā nāksies saskarties ar notiku-
miem, kas jāpiedzīvo pirmo reizi mūžā. 
Gada beigās Ūdensvīram var nākties 
ķerties pie juridiskiem un mājokļa jautā-
jumam. Ūdensvīrs ir viena no atbildīgā-
kajām zodiaka zīmēm, un tas ļaus plūkt 
uzvaras laurus gan biznesā, gan mīlas 
lietās. Svarīgākos un dārgākos pirku-
mus labāk plānot pirms aprīļa. Pavasara 
vidū iespējams izteiksmīgs veiksmes 

periods. To nomainīs nemierīgs laiks, 
kas ilgs līdz septembrim. Lai saglabātu 
un vairotu panākumus karjeras izaug-
smē, Ūdensvīram jārūpējas par savla-
icīgu atpūtu, lai nepieļautu pārslodzi.
ZIVIS. 2021. gadā vērts virzīties pa ra-
došo pozitīvisma ceļu, vairoties no 
postošā. Konflikti prasīs ļoti daudz en-
erģijas. Saglabājot pozitīvismu, Vērša 
gads var kļūt par lielo uzvaru un pozitī-
vo pārmaiņu gadu – it visās frontēs. 
Lojalitāte pret notiekošo un apkārtē-
jiem cilvēkiem kļūs par jauno panā-
kumu un veiksmes atslēgu. Daudzām 
Zivīm var nākties pārstartēt karjeras 
gājumu un sākt ko jaunu. Gada otra 
puse izcili piemērota ceļojumiem un 
brīvdienām. Laimes noslēpums gan 
vientuļajām Zivīm, gan tiem, kas jau 
attiecībās, – iekšējā harmonija un pār-
domāti soļi. Kopumā šogad Zivīm 
nāksies daudz strādāt, tādēļ labāk pa-
domāt par atpūtu. Zivis varēs īste-
not svarīgāko no tā, kas nav pagūts.

Pilnu rakstu var sameklēt 
h t t p s : / / w w w . d e l f i . l v / o r a -
k u l s / z v a i g z n e s - u n - p r o g n o z e s /

Anda Brauna

MISTERS X
Kā jau visiem zināms, savos rakstos vi-
enmēr apspriežu tikai visaktuālākās un 
vissvarīgākās tēmas, kuras skar mūsu 
skolas skolēnus. Tā kā skola nenotiek 
klātienē, tad pie manis ne vienmēr at-
nāk visas jaunākās baumas vai sūdzī-
bas, tāpēc aizdomājos, kas varētu būt 
tāds, par ko skolēni sāk uztraukties 
un domāt otrajā mācību gada pusē? 
Tie ir eksāmeni! Domāju, ka lielākā daļa 
zina, ka šobrīd visaktuālākie jautājumi ir :
,,Kā notiks eksāmeni? Vai tie vispār no-
tiks?’’, tāpēc nolēmu pajautāt dažiem 
skolēniem, ko viņi par šo visu domā. 
Uzdodot jautājumu ,,Kādas ir tavas iz-
jūtas sakarā ar eksāmenu atcelšanu?’’, 
atbildes bija diezgan daudzveidīgas. 
Kāda skolniece saka: ,,Es uzskatu, ka 
to paziņos pēdējā brīdī, jo pagājušajā 
gadā, kad devītajām klasēm eksāmeni 
tika atcelti, daļa skolēnu vairs neieradās 
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uz stundām, jo viņiem bija galvenais, 
lai atzīme būtu sekmīga. Nedomāju, ka 
tā būtu liela problēma, ja devītajiem at-
celtu eksāmenus, jo tie, manuprāt, nav 
tik svarīgi.’’ Bija arī skolēni, kuriem šī 
ideja nepatīk. ,,Es patiesībā neesmu 
pārliecināta,  ka eksāmeni notiks, man 
neliekas, ka esmu tiem gatava, jo mācī-
bas mājās nevar salīdzināt ar mācībām 
skolā. Taču, ja tos atcels, tad noteikti 
būs universitātēs iestājeksāmeni, kas 
ir kaut kas jauns un svešs, nav skaidrs, 
kā tas notiks, liekas, ka iestājeksāmeni 
būs daudz grūtāki nekā ikgadējie valsts 
eksāmeni.’’; ,,Man liekas, ka otrais seme-
stris 9. un 12. klases skolēniem liksies 
ļoti haotisks. Daudziem no mums ļoti 
neapmierina, ka eksāmena laikus vis-
ticamāk paziņos pēdējā brīdī, jo mūs 
pārņem neziņas un bailes sajūta. Domā-
ju, ka cilvēkiem nebūtu patīkami, ja visa 
tuvākā nākotne būtu viena liela jautā-
juma zīme.’’ Protams, ne tikai skolēni 
ir sašutumā, jo skolotaji arī nezina kam 
un kā gatavoties, tāpēc šis laiks tiešām 
ir ļoti haotisks un nomācošs. Tiek vāk-
ti paraksti par eksāmenu atcelšanu, 
bet vai tā patiešām ir vislabākā ideja? 
Tie, kuri pēc devītās vai divpadsmitās 
klases nav ieplānojuši turpināt mācī-
bas augstskolā, īpaši neauztraucas, 
taču, ko darīt tiem, kuri visus šos ga-
dus domāja, ka kārtos eksāmenus tāpat, 
kā visi iepriekš. Galvenais ir mācīties 
un neatslābt, gadījumā, ja paziņo, ka 
eksāmeni tomēr būs. Lielu veiksmi un 
izturību gan devītajiem, gan divpad-
smitajiem, gan skolotājiem. Lai izdodas!

Jūsu cienījamais, atklātais Mr.X.

un būt skolas prezidente, kuras ide-
jas bija saistītas ar mobinga novēršanu 
skolā, kā arī komunikācijas uzlaboša-
nu starp skolēniem un skolas vadību!
1. Kur tu mācies un ko studē?
Es šobrīd mācos LU Rīgas 1. medicīnas 
koledžā, studiju programmā - ārst-
niecība ar ārsta palīga kvalifikāciju.
2. Cik apmierināta esi ar izglītī-
bu, ko ieguvi vidusskolā?
Ar izglītību, ko ieguvu Priekules 
vidusskolā, esmu ļoti apmierinā-
ta! Mazliet nožēloju, ka nepaņēmu 
vairāk zināšanas no skolas, bet tas 
jau bija vairāk mana slinkuma dēļ.
3. Kuram no skolotājiem tu esi 
visvairāk pateicīga un par ko?
Tā izvēlēties vienu konkrētu skolotāju 
būtu neiespējami! Katrā manā skolas 
posmā bija skolotāji, kuri man palīdzēja 
pilnveidot manas zināšanas un kļūt par 
cilvēku, kas es šodien esmu, un viņiem 
visiem es mūžam būšu pateicīga, bet ir 
viena skolotāja, kurai, diemžēl es nekad 
nepaguvu pateikties, tā ir skolotāja 
Brence. Viņai es gribētu pateikties par 
katru vēlo konsultāciju mājturībā, kur 
es ar asarām acīs tamborēju, bet viņa 
vienmēr zināja, ko pateikt, lai es saņem-
tos un beigu beigās arī aizietu mājās 
ar smaidu. Kā arī pateikties par manis 
iedrošināšanu un liesmiņas iedegšanu 
skolēnu domē un vispār skolas dzīvē!
4. Mācoties vidusskolā, tu aiz-
brauci uz ASV. Par to esam 
lasījuši neskaitāmus rakstus. 
Vai bija viegls tas ceļš, kamēr 
saņēmi apstiprinājumu un vai vi-
enai pašai tev tas būtu izdevies?
Tagad, kad ir pagājuši 4 gadi kopš mana 
Amerikas ceļa sākuma, es uz to visu 
esmu sākusi skatīties mazliet citādi. 
Tad, kad es tam gāju cauri, tas nelikās 
nekas šausmīgi briesmīgs, vienkārši ļoti 
daudz dokumentu jāaizpilda. Tai brīdī 
tas viss likās tā - “ eh, kā būs, tā būs”, 
jo es nekad neticēju, ka es tiešām varētu 
iegūt šo stipendiju, bet, kad es saņēmu 
to zvanu, ka pēc pāris mēnešiem es 
sēdēšu lidmašīnā ceļā uz Ameriku, tikai 
tad es sapratu, kur es esmu iepērusies. 
Tikai tagad pēc trim, četriem ga-
diem es saprotu, cik pārbijusies es biju 
zemapziņā, bet to tajā brīdī nejutu, 

jo biju tik patīkami uztraukta. Viena 
lieta, ko par šo Amerikas piedzīvoju-
mu es reti saku ir - aizbraukšana bija 
vieglākā daļa, atgriešanās - grūtākā!
Vienai tas man nebūtu izdevies, 
to esmu teikusi daudz reižu! Sko-
lotājas Strelēvičas rekomendācijas 
vēstule un labie padomi pirms inter-
vijas, visticamāk bija iemesls, kāpēc 
šī lieliskā iespēja man tika iedota! 
No manis mūžīgais paldies viņai! :)
5. Ja tev kāds skolā nodarī-
ja pāri, vai esi pratusi piedot? 
Ir bijušas reizes, kad kāds man ir 
nodarījis pāri, un ir bijušas reizes, kad 
es esmu kādam nodarījusi pāri! Tāda 
ir tā dzīve, it īpaši vidusskolā! Viss, 
kas pirms tam ir noticis sen ir izrunāts 
un piedots! Un ja nu es kādam esmu 
kaut ko sliktu izdarījusi un vēl neesmu 
atvainojusies, tad izdarīšu to tagad 
- es ļoti atvainojos! :)  Cenšamies vai-
rot labo, jo pasaulē tiešām tā trūkst!
6. Mums tu ļoti pietrūksti arī kā de-
bašu pulciņa aktīviste. Vai mūsdi-
enās ir svarīgas prasmes debatēt?
Jūs man arī pietrūkstiet! Prasmes, ko tu 
iegūsti debatējot, atver tik daudz durvis 
nākotnē! Debatēšana ne tikai palīdz no-
formulēt savu argumentu, bet arī palīdz 
ar domāšanu un māku ieklausīties citos! 
Vidusskolnieki, maršs uz debašu klubu!
7. Kā iepriekš aktīvākā sko-
las persona, ko tu vēlētos vēl-
reiz pieredzēt no skolas dzīves?
Paldies, jūtos ļoti pagodināta, ka tā mani 
nosaucāt! :) Ir tik daudz, ko es vēlētos 
vēlreiz piedzīvot! Priekules vidusskola 
ir tik īpaša vieta, kurā esmu piedzīvojusi 
daudzus no labākajiem momentiem savā 
dzīvē, izvēlēties vienu ir ļoti grūti! Fes-
tivāli noteikti ir lieta, ko vēlētos vēlreiz 
piedzīvot! Bet es cenšos nedomāt par vi-
dusskolu, vismaz vēl kādu laiciņu, jo vēl 
joprojām tā ir sāpīga tēma Covid-19 dēļ.
8. Anna, kā tev šķiet, ko tavas audz-
inātājas S. Pīlagere un Z. Strelēviča 
vislabāk par tevi atceras?
Es ceru, ka tās labās lietas pārsit sliktās! 
Skolotāja Pīlagere, kā jau sporta skolotā-
ja, varbūt atceras, kā kādreiz “dzīvoju” 
hallē, bet skolotāja Strelēviča varbūt to 
gatavošanos uz Ameriku periodu. Teikšu 
godīgi, man nav ne jausmas, es minu!

INTERVIJA AR
ANNU ŠILINI
Anna Šiline - jauniete, kuru noteik-
ti lielākā daļa Priekules vidusskolas 
skolēnu pazīst, kā aktīvāko un entuzias-
ma pilnu skolnieci, nu jau studenti! Viņa 
piedalījās gandrīz visos organizēšanas 
pasākumos, Eiropas Parlamenta Vēst-
nieku skolā, sporta sacensībās un bija 
izcila tautas deju dejotāja. Vidusskolas 
gados viņa paspēja aizbraukt uz ASV 
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9. Ko tev nozīmē 
Priekules vidusskola?
Ļoti daudz...ļoti, ļoti daudz! Priekš 
manis Priekules vidusskola nebija ti-
kai skola, tās tiešām bija manas otrās 
mājas. Varbūt citam tas var likties 
smieklīgi, bet es šo skolu tiešām mīlu 
no visas sirds. Jā, protams, ir bijušas 
reizes, kad neizteicos par Priekules vi-
dusskolu tik labi, bet tas notika īslaicīgu 
dusmu dēļ. Bet tas, ko man šī skola 
nozīmē, es nespēju izteikt vārdiem, un 
es nemaz nevēlos, tas, lai paliek mans.
10. Anna, ja tu atgrieztos sko-
las solā, ko tu darītu citādāk?
Nopietnāk pievērsties mācībām, un 
neko neatlikt uz vēlāku, jo nekad nevar 
zināt, kad tev viss iecerētais var aprauties!
11. Tava spilgtākā atmiņa!
10.klase, tas tiešām bija vis-
maģiskākais gads manā mūžā! Visa 
10. klase bija viena spilgta atmiņa! :)
12. Ko tu varētu novēlēt nāk-
amajiem absolventiem?
12ie! Man ir ļoti, ļoti žēl, ka šis ar 
jums šobrīd notiek! Es tiešām jūtu 
jums līdzi! Es novēlu, lai jūs paspētu 
atgriezties skolā un piedzīvot pēdējo 
zvanu un normālu izlaidumu! Mans 
ieteikums jums - mācieties kā traki uz 
eksāmeniem, jo bez labiem rezultātiem, 
būs ļoti grūti! Veiksmi un izturību! :)
Liels paldies Annai par šiem siltajiem 
vārdiem! No avīzes vārda vēlam veik-
smi Annai turpmākajos studijas gados!

Intervēja Elizabete Lendele

INTERVIJA AR ELĪNU Paldies skolotājām, kas mums dažiem 
skolēniem deva šo fantastisko piedzīvo-
jumu, Dzivot svešā ģimenē, svešā 
mājā, švešā valstī. Šo pieredzi nekad 
pret neko citu nemainītu. Šī pieredze 
mani izveda no manas komfor-
ta zonas un parādīja jaunas iespējas. 
Ļoti priecājos par tavu aktivitā-
ti SOLUTIONS. Cik labi, ka mums 
paliks fantastiskas atmiņas par 
kopīgiem Ziemsvētku pasāku-
miem, ciemošanos pie tevis mā-
jās ar visu komandu. Mums 
ir fantastiska komanda. Kā tu 
nākamgad bez mums iztiksi?
Godīgi sakot, pat nevēlos par to domāt, 
jo šie ir bijuši paši labākie pasākumi, 
kuros esmu piedalījusies. Man jau šogad 
pietrūka mūsu Ziemassvētku pasākums, 
bet vismaz ik pa laikam sazvanījāmies 
“ZOOM” platformā, taču nākamajā 
gadā tas viss vairs nebūs. Es ceru, ka 
SOLUTIONS turpinās savu fantastisko 
darbu, iepriecinot pārējos. Ar lielāko 
prieku gaidīšu nākamā gada SOLU-
TIONS numurus, lai atcerētos jaukos 
laikus kopā ar jums visiem un uzzinātu, 
kas jauks notiek mūsu skolā! Zinu, ka 
šīs vēl nav atvada no SOLUTIONS, 
bet Jūs esat fantastiski. Paldies jums!
Un tava klase. Kaut kā diezgan 
strauji jūs saliedējāties. Tas 
tāpēc, ka pēdējais gads kopā?
Man gribētos teikt, ka mēs vienmēr 
esam bijuši draudzīgi un saliedēti, pro-
tams, ar ar dažiem niķiem, pārpratu-
miem, bet kā gan bez tā, tas jau tikai 
parāda to, ka mēs viens otram rūpam. 
2020. gads mūsu klasei bija īpašs, jo 
mums visiem palika 18. Man liekas, ka 
tas bija gads, kad mēs patiešām novērtē-
jām viens otru un sapratām, ka nāka-
mais gads būs grūts, jo mēs katrs do-
simies savu ceļu. Manuprāt, mēs esam 
kolosāla klase, kas vienmēr uzklausa un 
izgudro trakas lietas, ko darīt kopā. Mēs 
esam kā viena liela ģimene! Žēl, ka šos 
pēdējos mēnešus mums ir jāpada šķirti-
em, katram savā mājā, bes es ticu, ka
mēs tiksimies un arī nākamo gadu at-
radīsim laiku, kad visiem sanākt kopā! Es 
pat esmu nosapņojusi kā mēs vēl pēdējo 
reizi tiekamies un vienojamis, ka mēs 
uzturēsim sakarus un nekur nepazudī-
sim.Tas man liek cerēt, ka mēs vien-

Kad es sāku mācīt šo meiteni, viņa 
bija ļoti klusa, necentās būt pirmā, 
kas runās, izteiks viedokli.Pat sāku 
uztraukties-izskatās, ka visu sap-
rot, kā lai iemāca neuztraukties, būt 
pārliecinātai par sevi, uzdrošināties?
Pagāja laiks-man klasē 1. solā sēž 
ļoti skaista meitene.Smaidīga, at-
saucīga,stundās bieži ir starp tiem, 
kas tiecas izteikties, komentēt klases-
biedru teikto.Cilvēks ir tik ļoti mainī-
jies uz izteikti pozitīvo pusi.Viņa 
ir skaista vārda īpašniece-ELĪNA.
Nu arī tava kārta atbildēt uz 
maniem jautājumiem. Elīn, ievadā 
runāju par tevi, protams. Kas 
mainījās no brīža-es tevi sati-
ku pirmo reizi un kāda esi tagad?
Jā, atceros vēl kā tagad, kad iepriekš 
biju ļoti klusa. Pat reizēm bija bail vien 
sasveicināties. Tagad pavisam noteikti 
esmu savādāka, drošāka,gribētu pat teikt, 
ka atraktīvāka. Nebaidos iztekt savas 
domas, bet, protams, tās neuzspiežu un 
labpratāk uzklausu citu viedokli. Pro-
tams, dažreiz vēl esmu nedaudz klusa.
Elīna, tu esi kļuvusi ļoti aktīva-tu 
dejo, darbojies skolas avīzē kā re-
daktore. Ko tev dod šīs nodarbes, 
par kurām varbūt daži domā kā 
par nelietderīgu laika izšķiešanu?
Ārpus stundu nodarbībās esmu piedalī-
jusies vienmēr. Skolēnu domē darbojos 
jau kopš piektās klases. Mūsu skolas 
avīzē iesaistījos sākot ar 9. klasi, bet par 
SOLUTIONS redaktori kļuvu pirms 
pusotra gada.  Visas aktivitātes man ir 
devušas tikai to labāko, kopā pavadītais 
laiks ar citiem, jauni draugi, daudz 
jaunas pieredzes. Neskaitāmas reizes ar 
avīzes komandu esam viesojušies Rīgā. 
Viennozīmīgi visiem ieteiktu kaut kur 
piedalīties, jo tas ko tu iegūsti ārpus sko-
las sola ir pavisam kas cits. Atgriežoties 
pie pirmā jautājuma – nešauboties varu 
teikt, ka  tieši tāpēc kļuvu atvērtāka!
Man bija ļoti liels prieks ar tevi dar-
boties ERASMUS+ projektā, doties 
uz ārzemēm. Pakomentē šo iespēju.
Pavisam noteikti tas ir bijis su-
perīgākais piedzīvojums manā mūžā, 
pati labākā pieredze, kas man tika dota.
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Noraksturo sevi 5 vārdos.
Parasti no šādiem  jautājumiem izvai-
ros, jo man sevi ir ļoti grūti  noraksturot, 
bet šoreiz pamēģināšu ;) Punktuāla, 
radoša, aktīva, pacietīga, emocionāla.
Kas tev visvairāk pietrūks no sko-
las, cilvēkiem, nodarbēm, kad būsi 
absolvējusi Priekules vidusskolu?
Kā jau pēc iepriekšējām atbildēm 
var saprast man pietrūks gan klases-
biedri, gan ārpus stundu nodarbību 
draugi, gan skolotāji. Pietrūks sa-
runas, kas, manuprāt, ir mazu skoliņu 
privilēģija, jo visi visus pazīst un mīl.
Elīna, man šķiet, ka tu dienās kļū-
si slavena māksliniece, tev ir iz-
kopta gaume un talanti šai jomā.
Liels paldies! Es ceru, ka mana 
nākotne būs saistīta ar kaut ko ra-
došu, jo bez tā es nēbūtu es.
Nejautāšu par nākotnes nodomiem, 
bet – ja tu būtu prezidente, kādus 
3 padomniekus tu sev izvēlētos?
Grūts jautājums, jo šajā “amatā” es red-
zu ļoti daudzus sev tuvus cilvēkus, bet 
ja man jāizvēlas kāds no mūsu skolas, 
tad tās būtu trīs meitenes no manas 
klases – Agate, Marta un Anda. Kāpēc 
tā? Jo Agatei es esmu tikpat kā dvīņu 
māsa, ar Martu “sēžu vienā solā” jau no 
bērnu dārza un Andu pazīstu jau ļoti 
sen, bet tā pa īstam iepazinu tik pirms 
kādiem trim gadiem, bet liekas, ka esam 
draudzenes jau kopš dzimšanas. Mums 
visām kopā ir bijuši daudz piedzīvoju-
mi, daudz emociju, daudz joku un ko 
gan vairāk vajag! Manuprāt, par pa-
domniekiem ir jāizvēlas tos, kuriem tu 
uzticies un šīs trīs meitesnes ir tās, ar 
kurām es jūtos labi, atrodoties kopā,un 
tās, kurām es no visas sirds uzticos!
Ņemot vērā tavu inteliģenci, nopiet-
nību, absolūti smieklīgs jautājums- 
Kādas ir trīs lietas, kuras tu varētu 
iegādāties pārtikas preču veikalā, lai 
kasieris piešķirtu dīvainu izskatu?
Hmmm… Avīzi, marinētos gurķīšus un 
sveci. Manuprāt, jo nesavienojamākas 
lietas, jo dīvaināks mans pirkums liktos.
Iedomājies situāciju-vietē-
jā bibliotekā tev aizliegta iee-
ja. Kāds tam varētu būt iemesls?
Domāju, ka bibliotēka mani varētu 
neilaist tad , ja es iepriekš paņemtās

grātas nebūtu atgiezusi kādus 5-7 
gadus. Pieņemu, ka ja tā būtu, 
tad vietējā bibliotēka negribētu 
ar mani vairs nekādas saistības. 
Elīna, gribu pabeigt šo interviju, sa-
kot, ka esmu ļoti priecīga, ka tevi 
pazīstu, mācu, ka kopā darām fan-
tastiskas lietas. Uz tevi vienmēr var 
paļauties. Lai tev izturība, veselība 
tev un visiem tev tuviem cilvēkiem. 

Intervēja Zaiga Strelēviča.
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