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Hei, lasītāj!  

Nemanot ir pienācis jauns mēnesis, un 
mēs , “SOLUTIONS” komanda,  atkal 
esam šeit, lai tevi iepazīstinātu ar 
jaunumiem! Nu jau ir sajūta, kad, šķiet, 
gandrīz vai ar roku sasniedzams 
mācību gada noslēgums. Dienas 
kļuvušas saulainākas un putnu 
dziesmas skaļākas.. Tas ir sacensību, 
konkursu, mācību priekšmetu 
olimpiāžu laiks, kad jārāda viss ko 
esam mācījušies, kam gatavojušies 
gan mācību stundās , gan ārpus tām. 
Esam paguvuši izdarīt daudz– 
nosvinējām Valentīndienu , Priekules 
dzimšanas dienu un priecājamies par 
mūsu olimpiāžnieku labajiem 
rezultātiem! Galvenais ir neapstāties. 
Novēlu jums daudz, daudz enerģijas, 
pozitīvu attieksmi un dzīvesprieku, lai 
kopā varam aizvadīt foršus mirkļus! 
Būsim aktīvi , jo vasara vairs nav tālu! 

/Edīte Savickaite/ 

 

februāra Nr. (2019) 



 
 

Mīlestība ir tad, kad es kopā ar ģimeni dodos ceļojumos. 

Mīlestība ir mammas gatavotā dzimšanas dienas kūka. 

Mīlestība ir cieņa vienam pret otru, līdzjūtība un sapratne. 

Mīlestība ir tad, kad es palīdzu saviem vecākiem. 

Mīlestība ir gan harmonija, gan haoss. 

Mīlestība ir mūzika. 

Mīlestība ir katram savādāka. 

Mīlestība ir manas mājas. 

Mīlestība ir kad puisis un meitene ir iemīlējušies viens otrā. 

Mīlestība ir bailes kādu pazaudēt. 

Mīlestība ir pret savu valsti, dabu un tuviniekiem. 

      Mīlestība visiem ispaužas savādāk. Šie bija dažu skolēnu un skolotāju viedokļi par to, 

kas ir milestība. Pēc zinātniskā viedokļa mīlestība ir dziļas, uz cilvēka iekšējo pasauli 

vērstas un noturīgas jūtas, kas rodas pret kādu citu cilvēku, cilvēku grupu vai personai 

nozīmīgu parādību. Tās ir vienas no cilvēka augstākajām jūtām. Tas ir īpašs 

psihofizioloģisks stāvoklis, kas cieši saistīts ar augstāko nervu darbību. 

                                                                                                                

Elizabete L. 

MĪLESTĪBA IR... 

 



Mūsdienās būt “aizņemtam” , šķiet, ir kļuvis viens no iemesliem un 

attaisnojumiem vairākās dzīves situācijās. Aizņemtība traucē būt kopā 

ar saviem tuviniekiem, sēdēt ar mīļiem cilvēkiem un nesteidzoties 

pārrunāt to, ko domā un jūt, dažreiz pat nepietiek laika parādīt to, cik ļoti 

apkārtējie cilvēki ir svarīgi. Svētku dienās ir vairāk brīvā laika priekš tiem, ko mīl, jo 

aizņemtība reizēm liek aizmirst. 

     Kāpēc jaunieši ir aizņemti? Vienam vainīga skola, otram -  pēcstundu aktivitātes.  

Reti kurš piemin to, ka lielākais iemesls tomēr ir tās sešas stundas pavadītas pie 

telefona vai datora. Bieži skolēniem pat “nav laika” starpbrīžos komunicēt ar saviem 

klasesbiedriem, jo svarīgāka taču ir virtuālā pasaule. 

          Manuprāt, katrs pats nosaka savas priekšrocības un katrs var atrast kaut vai 

īsu mirkli, kuru pavadīt kopā ar tiem, kurus mīl. 

        Kā teicis Stefens Kovijs: 

 ,,Cilvēki sagaida, lai mēs būtu aizņemti un pārstrādājušies. Tas ir kļuvis par statusa 

simbolu mūsdienu sabiedrībā – ja mēs esam aizņemti, mēs esam svarīgi; ja mēs 

neesam aizņemti, mums pat ir kauns to atzīt… Aizņemtība ir tā, kur mēs rodam savu 

MISTERS X 

  Februāris jau iet uz beigām, un, kā jau vairākumam zināms, februāris ir mīlestības 

mēnesis. Valentīndienā cilvēki atceras visus tos, kurus viņi mīl, cenšas parādīt tiem savu 

mīlestību. Taču, kāpēc liela daļa cilvēku savus tuviniekus atceras tikai svētku dienās un, 

kāpēc bieži vien attaisnojums tam ir aizņemtība? Kas tad tomēr ir katra priekšrocības? 

       Valentīndienu svin 14. februārī. Šajā dienā mīļotie cilvēki ar apsveikumiem un 

dāvanām izrāda savu mīlestību vienam pret otru. Daži cilvēki , iespējams, uzskata, ka 

Valentīndiena ir domāta tikai cilvēkiem ar otrajām pusītēm, taču tā notiekti nav, mīlestības 

diena ir veltīta tam, lai katrs cilvēks justos mīlēts. 

Jūsu cienījamais, atklātais Mr. X. 



   MAZLIET ELEGANCES ir smalku konditorejas izstrādājumu mājražotāji Aizputē, 
kuri produkcijas gatavošanā izmanto bioloģisko un zemnieku saimniecību 
izejvielas. Ražošanā netiek izmantoti konservanti vai pusfabrikāti. Uzņēmums 
uzsver, ka vēlas gatavot paši, lai produkts būtu pēc iespējas dabīgāks un roku 
darbs. Produkcijas piedāvājums ir plašs – franču makarūni, eklēri, Pavlovas, 
dažādi mafini, zefīri, kūkas un vēl daudz kas cits. 

Viena no uzņēmuma īpašniecēm ir mūsu skolas absolvente un dzimusi 
priekulniece – Agate, kura saka: ,,Rīgā vari dabūt jebko jebkurā laikā. Bet kāpēc 
kurzemniekiem būtu jābrauc uz Rīgu? Var atbraukt uz Aizputi. Vai vēl labāk – mēs 
varam aizgādāt uz nepieciešamo vietu.”  

Katru nedēļu ir iespēja saņemt pasūtījumus Priekulē, iepriekš pasūtot. Rakstiet 
‘Mazliet elegances’ Facebook lapā vai zvaniet – 27848749. 

Atsauksmēs dalās priekulnieki, kuri jau baudījuši uzņēmuma smalkos saldumus: 

Skolotāja Z.Važa- Es, kā cilvēks, kuram saldumi īpaši negaršo, varu teikt, ka šie 
zefīri ir pats, pats labākais saldums. Visvairāk man garšo tumšie(violetie). Garša 
mazliet atgādina uzpūteni,ko bērnībā gatavoja ome. Un, protams, ka es tos iesaku 
citiem. Esmu arī dāvinājusi, sakot, ka tie ir gardums nr.1. 

Skolotāja S.Pāvila- "Mazliet elegances" saldumi ir ekselenti. Šie saldumi ir kaut 
kas īpašs. Izbaudīju makarūnu un zefīru saldi maigo garšu - kusa uz mēles. Kā 
dāvanu Ziemassvētkos saņēmu šos saldumus, biju tiešām patīkami pārsteigta. Un 
paštaisītā piparkūku mīkla bija ar brīnišķīgām garšas niansēm. 

Elvisa Riekstiņa - Parasti visi gaida svētkus, lai nopirktu, ko "elegantāku" nekā 
Topiņš piedāvā, bet es esmu darījusi otrādi. Esmu padarījusi parastu dienu par 
svētkiem, sapērkot visādus labumus no "Mazliet elegances", un, ja jūs man 
jautājat par garšu, tad ziniet - Zefīri kūst uz mēles un gribētos, lai makarūni nekad 
kastītē nebeigtos. Nu tā ir, ticiet man, vai arī vienkārši pārbaudiet! 

Dārta Leimane - Mazliet elegances ieteiktu citiem,jo viņi savus produktus gatavo 
no bio izejvielām,kas manu uzmanību būtībā piesaistīja uzreiz (nekādu mākslīgo 
krāsvielu),kas liek produktiem garšot ekstra labi.Produkti izskatās tieši kā bildēs un 
cena atbilst produktam, ko pasūtu. 

                 

Arī tev ir iespēja nogaršot un izbaudīt šos saldumus!  

Marta. 

MAZLIET ELEGANCES 



 

Priekules vidusskolas 11. klases skolnice Krista Mehaņikova ieguva 3. vietu 
valsts mēroga bioloģijas olimpiādē. Apsveicam! 

 

 

Kādi ir Tavi ievērojamākie sasniegumi skolas 
dzīvē? 

3. vieta valsts bioloģijas  olimpiādē, atzinības un 
godalgotas vietas novadu olimpiādēs, izvirzīšana 
un valsts olimpiādēm. 

Vai gūt sasniegumus Tev palīdz arī vecāki, 
ģimene ? 

Īsti nē xd , vienīgi netraucējot,kad mācos. 

Pastāsti kā Tu gatavojies olimpiādēm ? 

Gatavojos ar priekšmetu skolotājiem, mājās 
atkārtoju iepriekš mācīto un citreiz arī mācos kaut ko , kas stundās nav mācīts. 

Kādas rakstura īpašības pamatā ir nepieciešamas , lai ar panākumiem startētu olimpiādēs? 

Neatlaidība, nedrīkst padoties pie pirmajām grūtībām un jābūt gatavam daudz mācīties, jo 
panākumi ir atkarīgi no tā, cik daudz darba ir ieguldīts. 

Piedalīšanās olimpiādēs ir skolotāju lūgums , vai pašas iniciatīva? 

Atkarīgs no priekšmeta, bet pēdēja laikā piedalos tikai tajās olimpiādēs, kurās pati vēlos un 
esmu pārliecināta par to, ko zinu, jo nav vērts tērēt laiku gatavojoties olimpiādēm priekšmetos, 
kuri neuzrunā vai ne pārāk padodas, ja to laiku var veltīt priekšmetam, kurs interesē vairāk. 

Kuri cilvēki Tev sniedz pleca sajūtu ? 

Skolotāji un ģimene, radi. 

Tu pārliecinoši izsaki savu viedokli un proti labi argumentēt. Vai vienmēr tas ir viegli ? 

Ja esmu pārliecināta par to, ko runāju un varu to pamatot ar faktiem vai pierādījumiem, tad jā, 
bet vispār cenšos izvairīties no diskusijām par lietām, kuras nepārzinu, jo nav vērts izlikties, ka 
zini visu. 

 Nosauc trīs  prasmes , ko Priekules vidusskola attīsta jauniešos. 

Prasmi diskutēt, paust savu viedokli. Mērķtiecību, stipendijas labi motivē mācīties, ka arī 
spriestpēju, loģisko domāšanu. 

 Kā tu pavadi savu brīvo laiku ārpus skolas ? 

Atpūšoties no mācībām, skatoties hokeju, seriālus, klausoties mūziku, gatavojot ēst, 
apmeklējot dažādus pasākumus, utt. 

 Ko vēl tu gribi paspēt izdarīt tādu šajā mācību gadā, ko līdz šim neesi izdarījusi ? 

Īsti nav saistīts ar mācībām, bet piedalīties Bigbank skrien Latvija 2019 Liepājas posmā, ja būs 
laika sagatavoties, runājot par mācībām, tad ,protams, piedalīties latviešu valodas olimpiādē 
un IBO atlasēs. 

Paldies par interviju! 

 

Edīte.S 

INTERVIJA AR KRISTU MEHAŅIKOVU 



07.01. - Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Zibsnis", 5. Kl. 

11.01. - Starpnovadu vēstures olimpiāde 9.-12.klase (A.Rukute) 

11.01. - Vieglatlētikas sacensības 2. kl., Liepāja (S.Pīlagere) 

11.01. - Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Es par sevi", 8A., 8B. kl. 

14.01. - Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klase, Atzinība - Kris-

tiānai Cīrulei un Ievai Bērziņai (I.Upīte, I.Balande) 

17.01. - Programma "Latvijas skolas soma". Latvijas Dabas muzeja nodarbības. 7.-11. kl. 

17.01. - 1991.gada barikāžu atceres pasākums, 5.-8.kl. (S.Pāvila) 

18.01. - Starpnovadu fizikas olimpiāde 9.-12.klase (I.Mame, A.Māss) 

23.01.-25.01. - Krista Mehaņikova ieguva 3. vietu valsts bioloģijas olimpiādē 

( A.Ešenvalde) 

24.01. - Florbola sacensības, Grobiņa (R. Feldmanis) 

25.01. - Deju koncerts "Dejas krāso dienu", 1. kl., 8.-12.kl. deju kolektīvi (L. Sokolovska, 

M. Šeflere) 

25.01. - EPVS "Garšīgie likumi" fināla pasākums, Rīga (A. Rukute) 

28.01. - Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klase, 1.vietu un 

uzaicinājumu uz valsts psmu ieguva Krista Mehaņikova (A.Zuļģe) 

29.01. - Tautas bumbas sacensības, Priekule (S.Pīlagere) 

30.01. - Starpnovadu ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl. (G.Kuzmina) 

30.01. - CSDD velosipēdu vadītāju eksāmens, 4. kl. (R.Astrausks, S. Pāvila) 

31.01. - Aizputes novada atklātā matemātikas olimpiāde 3.-4.kl., 1.vieta - Artim Kali-

nauskim 2.vieta - Santai Fromanei (V.Remese,I.Andersone) 

01.02. - Starpnovadu matemātikas olimpiāde 9.-12.klase, Atzinība - Gustavam Einim, An-

nai Šilinei, Anželikai Riško (G.Kuzmina) 

01.02. - Festivāla dalībnieku sapulce (S.Pāvila) 

04.02.- 08.02 - 1.klases brīvdienas 

2019.GADS PRIEKULES VIDUSSKOLAI 



04.02. - Starpnovadu dabaszinību olimpiāde 9.-10.kl. (S.Grosberga, A.Ešenvalde, 

I.Mame) 

05.02. - Starpnovadu ķīmijas olimpiāde 9.-12.klase (S.Grosberga) 

06.02. - 10.,11.kl. projektu diena 

06.02. - Tautas bumbas sacensības, meitenes ieguva 1. vietu (S.Pīlāgere) 

06.02. - 9.,12.kl. izmēģinājuma eksāmens matemātikā 

07.02. - Viena diena bez telefona 1.-12.klase (Skolēnu dome) 

07.02. - Izglītības iestāžu izstāde "Kur mācīties tālāk?" Liepajā (L.Sokolovska) 

08.02. - Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Nopelni pats", 4. kl. 

08.02. - EPVS skolotāju seminārs, Rīga (A. Māss) 

08.02. - Programma "Latvijas skolas soma", Liepājas teātris, izrāde "Polianna", Liepājas 

muzeja apmeklējums, 6A., 6B. Kl. 

09.02. - Jauno fiziķu skola, Rīga (A.Māss) 

11.02. - "112 diena", 1.-4.kl. (skolas zāle) 

12.02. - Skolas diagnosdticējošais darbs dabaszinībās, angļu val., 10. klase (S. Grosber-

ga, Z. Strelēviča) 

13.02. - Ēnu diena 4. klasei neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (A.Razma, 

L.Sokolovska) 

13.02. - Valsts pārbaudes darbs 3.b kl. mutvārdu daļa latviešu valodā (V.Grīnberga) 

13.02. - Valsts pārbaudes darbs 6.a kl. mutvārdu daļa latviešu valodā (I.Upīte) 

14.02. - Valsts pārbaudes darbs 3.a kl. mutvārdu daļa latviešu valodā (R.Bružika) 

14.02. - Valentīndienas pasākums (Z. Važa, 10.kl.) 

14.02. - 1.kl. pēcpusdiena "Nepieradinātās modes" (M. Šeflere) 

14.02. - 2B.klase pasākums (L.Skudiķe) 

15.02. - Valsts pārbaudes darbs 6.b kl. mutvārdu daļa latviešu valodā (I.Upīte) 

15.02. - Kurzemes reģiona sacensības Tautas bumbā Vaiņodē,  meitenes izcīnīja 2. vietu 

un pārstāvēs Kurzemi fināla sacensībās Dobelē 8. martā (S.Pīlagere, R.Feldmanis) 

18.02. - 22.02. - ZPD aizstāvēšana, 11. kl. (A. Ešenvalde) 

 



18.02. - EPVS junioru mācību seminārs (A. Rukute) 

20.02. - Valsts pārbaudes darbs latviešu valoda 6.kl. (I.Upīte) 

20.02. - Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klase (S.Grosberga) 

20.02. - Programma "Latvijas skolas soma". Ē. Vilsona monoizrāde "Mana Magadana", 

Priekules k/n 

21.02. - Valsts pārbaudes darbs Latviešu valoda 3.kl. (R.Bružika,V.Grīnberga) 

 

 

Elīna Putniņa 



INTERVIJA AR JAUNO MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU 

 

Mūsu skolā no otrā semestra sākuma sāka strādāt jaunais matemātikas un 

ekonomikas skolotājs – Jānis Zorģis. Skolotājs piekrita sniegt interviju.  

 

Kā Jūs esat iejuties? Viss ir kārtībā. 

Kāds Jums šķiet ir skolas kolektīvs – skolēni, skolotāji? Es ar skolotājiem vēl 

neesmu iepazinies, nav laika, starpbrīdis ir par īsu. Ir smaidīgi skolotāji, ir 

nesmaidīgi skolotāji. Skolēni ir interesanti. 

Kā Jums patīk mūsu vidusskolas klases? Vidusskolas klases ir labas, viss ir 

kārtībā. Patiešām? Viņos ir tāds pozitīvisms iekšā. Grūtāk varbūt iet 12-ajiem, jo 

viņiem nāk eksāmens, bet  10-tie un 11-tie ir vislabākajā kārtībā. Viņi ir tādi, kādi 

viņiem ir jābūt. 

Vai Jūs mācāt tikai vidusskolai? Nē, es arī mācu vēl pamatskolai matemātiku un 

vidusskolai - matemātiku un ekonomiku. 

Kuru klasi ir visvieglāk mācīt? 10-tajiem, 11-tajiem ir vieglāk mācīties, 12-tajiem ir 

gala eksāmens, un skolotāja mainīšana pirms eksāmena atstāj negatīvu iespaidu 

tieši uz zināšanām. 

Jūs Priekulē esat pirmdienās, otrdienās un piektdienās.  

Kā Jūs relaksējaties pēc garas darba dienas un nedēļas? Tagad jau ir grūtāk 

relaksēties, mazāk laika sanāk. Tad, kad es strādāju tikai divās vietās, bija labi. 

Tad vēl brīvais laiks bija, bet tagad vairs nav, jo eksāmena darbi ir jālabo, un tas 

nav 5 minūšu darbs. Stundām ir jāsagatavojas, ilgstoši neesmu strādājis 

vidusskolas posmā, tas paņem ļoti daudz laika. Un kā var atpūsties pēc garas 

darba nedēļas? Pagaidām nav sanācis, es strādāju tikai mēnesi, cerams, ka 

pienāks brīdis, kad varēs arī atpūsties.  

Kādi ir Jūsu hobiji un/vai vaļasprieki? Ceļošana. Kas vēl? Piemēram, mūzika? 

Laba mūzika ir braucot ar mašīnu. Daudziem nepatīk, kad es uzgriežu skaļi 

mūziku, bet man patīk viņu skaļi klausīties mašīnā. Kad es braucu viens pats, tad 

es varu klausīties, ko es gribu, cik skaļi gribu un cik ilgi gribu. 

Kur Jūs vēl esat mācījis? Tagad es strādāju Gaviezes pamatskolā par 

matemātikas un informātikas skolotāju. Audzinu arī klasīti, kura ir ļoti liela. Cik? 

Tikpat, cik šeit 12-tajā klasē – 7 bērni. Nu tie ir mani mīlulīši – 7. klase. 7. klase, 

kurā ir 7 bērni. 



Kur Jūs pats esat mācījies? Es esmu mācījies vienā no Latvijas savā laikā 
spēcīgākajām skolām – Skrīveru Andreja Upīša vidusskolā. Tātad Jūs neesat no šī 
gala? Nē, es neesmu no šī gala, es šijā galā “iepeldēju” 90-to gadu beigās. 

Kāpēc kļuvāt par skolotāju? Mēs klasē bijām 26 skolēni. Pateicoties mūsu audzinātāja 
skolēnu mīlestībai vai kaut kā tamlīdzīgi, mēs no 26 skolēniem 20 strādājam skolā. 
Mēs audzinātāju vidusskolā vienā vārdā saucām par “Šefu”, bet priekš mums viņš bija 
kas vairāk par Šefu, viņš priekš mums bija Dievs. Mums nekā svētāka skolā par viņu 
nebija. Tas, ko viņš mums teica bija likums, nekad nepacēla uz mums balsi, nekliedza, 
nevienam neko nepārmeta. Viņš ar savu pozitīvo enerģiju pret mums radīja to vēlmi arī 
pašiem tādiem būt. Mēs principā daudzās lietās kopējam viņu. Tad, kad man 
vajadzēja vienu brīdi mācīt fiziku, tad es uzreiz izmantoju viņa grāmatu. Viņš ir arī 
grāmatu autors fizikā. Vārdu sakot, skolotājs iedeva to impulsu. Sākumā es biju pat 
tūrisma instruktors, organizēju dažādas sacensības, gāju pārgājienos ar bērniem, 
smagām mugursomām un pēc tam arī matemātika “pielīda” klāt. Tā nejauši sanāca un 
tad arī aizgāja. 

Ja Jūs nebūtu skolotājs, tad kas Jūs būtu? Mans bērnības sapnis, kad es biju tikpat 
jauns un skaists kā jūs, bija kļūt par ihtiologu. Pa tiešām? Jā, es gribēju pa jūru, 
okeānu dzelmēm vizināties, zivis pētīt, augus pētīt un tā tālāk. Uz Jums paskatoties, 
nekad tā nepadomātu. Jā, tas, ka man tagad nav matu, starp citu matu nav, tāpēc ka 
es armijā dienēju uz kuģiem 3 gadus. Uz kuģiem radiācija ir ļoti liela, īpaši, ja tur ir 
atomgalviņas, un šīs radiācijas rezultātā mati lēni atkāpjas. Kā es saku, mati atstāj 
gudro galvu, bet es par to nebēdājos, spogulī neskatos, un tad ir labi. 

Kas bija Jūsu mīļākais priekšmets skolā? Ģeogrāfija. Matemātika man nepatika. Es 
matemātikā mājasdarbus nepildīju. Man matemātikā augstas atzīmes nemaz nebija. 
Bet matemātikai ir viena tāda ļoti pievilcīga lieta, tā ir šausmīgi vienkārša. Vai 
matemātika ir mainījusies? Vai 100 gadus atpakaļ tā bija savādāka? Nekādā 
gadījumā. Es literatūrā mācījos Andreja Upīša “Zaļo zemi” no galvas, Imantu Ziedoni 
un Ojāru Vācieti, bet kādus jūs tagad literatūrā mācāties? Vēsturē, ko es mācījos un 
ko jūs tagad mācāties, ir kā diena pret nakti. Viss iet savādāk, uz priekšu, bet 
matemātikā pirms 100 gadiem kā Pitagors bija, tā viņš vēl ir. 

Kāds ir labākais veids vai paņēmiens kā nošpikot? Ar špikošanu ir ļoti interesants 
stāsts ģeogrāfijā. Iepriekšējā vakarā es biju kaut ko darījis, tikai ne mācījies. Es 
paņēmu to kladi, atvēru, noliku uz kājām, rakstīju, skatījos. Tad ģeogrāfijas skolotājs, 
slavenā Uģa Brikmaņa tēvs – Kārlis Brikmanis, redz, ka es špikoju, atnāk pie manis, 
nopūšas smagi un aiziet atpakaļ. Es saprotu, ka man būs divi. Tad, kad viņš to darbu 
izlaboja, man bija 4 (pēc 5 baļļu sistēmas). Man bija kauns viņam acīs paskatīties, no 
tās reizes es vairāk pie viņa nešpikoju, jo šis skolotājs man pamatskolā bija autoritāte. 
Man bija kauns. Ja viņš būtu mani tad paņēmis un nostrostējis, varbūt kaut ko skarbu 
pateicis, es špikotu tālāk. Bet viņš neko nepateica, vienkārši nopūtās. Līdzi jušana tajā 
brīdi lika man saprast, ka tas nav labi. Ar domu, ka tu mācies priekš sevis, man jau 
nevajag, lai tu to zini. Un no tā brīža Jūs vairāk nešpikojāt? Ģeogrāfijā, nē. Bet citās 
mācībās? Protams. Tad kāds ir labākais veids špikošanā? Vidusskolā ļoti bieži es 
izmantoju tā saukto “zilo lineālu”. Uz tumši zila lineāla ar zīmuli saraksta visu 
vajadzīgo. Tajā brīdī, kad skolotājs iet garām, tā gaisma, kas krīt virsū noteiktā leņķi, 
neatļauj skolotājam redzēt, ka lineāls ir aprakstīts. Tad, kad skolotājs paiet garām, tu 
to lineālu turi rokās, viņš domā, ka tev to vajag. Bet tu viņu pagriez tā, lai staru 
krišanas leņķis ir 90 grādi. Tajā brīdī, kad stars uzkrīt pareizā leņķī virsū, tu vari izlasīt 
visu, kas ir tur ir uzrakstīts. Ātri noraksti un lineālu noliec atpakaļ. Paldies par 
ieteikumu! Jā, bet man viena problēma, ko es vēl tagad nespēju pārdzīvot, bija tas, ka 
man tie špikeri pārbaudes darba dienā vairs nebija vajadzīgi. Visu rakstīto atceros. 



Pašā pirmajā stundā, kad iepazināmies, mēs saucām savus vārdus un Jūs teicāt, kad 
mums ir vārda diena. Kādā veidā Jūs zināt gandrīz katra vārda dienu? Tev šodien ir 
vārda diena, tu raksti pie manis patstāvīgo darbu, es izlaboju un, pieņemsim, sanāk divi. 
Tu jau negribi savos svētkos saņemt sliktu atzīmi, tāpēc es tev to divnieku neielieku, bet 
uzrakstu “Daudz laimes!” un atdodu darbiņu. Ja tev ir slikta atzīme, kāpēc gan man bojāt 
garastāvokli? Tas laika gaitā ir iegājies, lai ir vismaz tāds prieciņš. Bet nākošajā dienā ir 
jāiet pārrakstīt? Nē, nav. Man vispārībā nepatīk jēdziens “pārrakstīt”. Jā, var nākt uz 
konsultācijām pēc palīdzības. Nav rakstīts konsultācija – darba pārrakstīšana. Dzīvē jau 
nevārēs tā pārrakstīt, šodien es to darbu nedarīšu, es aiziešu uz konsultāciju un izdarīšu 
to darbu - tāds jēdziens nav. Cits jautājums, ja tu esi bijis olimpiādē, sacensībās, slims, 
bet ja tu vienkārši esi neesi darījis, slinkojis, un man kā skolotājam tev ir jāpazemojas, 
jādod tev darbs pārrakstīt, jāatrod laiks priekš tevis, tad jautājums, kam to vajag – tev vai 
man? Šeit ir runa par slinkumu. Vidusskolā ir jāsaprot, ka vairs neviens neauklēsies, tūlīt 
būsiet patstāvīgi. Tur par kļūdām neviens neteiks atnāciet uz konsultācijām un izlabojiet. 
Vēl mazs solītis un jūs būsiet lielajā dzīvē. 

Pirmajā stundā Jūs arī likāt uzrakstīt, kad mums ir dzimšanas diena. Pretjautājums. Kad 
Jums ir dzimšanas diena? Man nav dzimšanas dienas. Kā nav dzimšanas dienas? Tad 
visi ir brīvlaikā – jūlijā. Esmu vēzis. 

Vai Jūs ticat horoskopiem? Laikam, jā. Vispār jau dzīvē kaut kam ir jātic, lai varētu 
dzīvot. Ja tu netici nekam, tad arī tev neviens neticēs. Es ticu horoskopiem, nevaru 
pateikt 100%, bet ir lietas, ko es esmu pārbaudījis.  

Secinājumā es uzzināju, ka Jūsu mīļākais priekšmets skolā nav bijusi matemātika, bet 
gan ģeogrāfija, gribējāt kļūt par ihtiologu, esat 3 gadus dienējis uz kuģa, jūs mācāt gan 
vidusskolu, gan pamatskolu, esat klases audzinātājs Gaviezē. Ir zināms, ka Jūs ar 
humoru esat uz “tu”, tāpēc intervijas beigās vēlos Jums lūgt pastāstīt kādu matemātikas 
joku, ja zināt. Pašā sākumā es jums vienu joku jau izstāstīju, ka 2-1 ne vienmēr ir 1. 2-
1=4. Vai vēl kāds ir? 4-1=nebūs 3, bet gan 8. Matemātiku nevajag uztvert kā iecirstu 
akmenī. Ja uz matemātiku skatās ar smaidu uz lūpām, tad viss ir kārtība un var tikt galā.  

Paldies par interviju! 

Anda Brauna  



INTERESANTI FAKTI PAR ZODIAKA ZĪMĒM  

Auns- Nemitīgi gaida uzmanības apliecinājumus no cilvēkiem, par kuriem rūpējas, un ļoti 

nepatīk, ja gaidīto uzmanību nesaņem. 

 Vērši- Ir ļoti noslēgti. Šķiet, ka viņi daudz runā un ir atklāti pret tevi, viņus pilnībā iepazīt 

ir ļoti grūti, jo viņi atveras tikai daļēji. 

 Dvīņi-Ļoti uzmanīgi izturas pret visu, kas padara cilvēkus laimīgus un uzmundrina — 

īpaši patīk iepriecināt tuviniekus. 

 Vēzis- No skata mierīgs un rāms, patiesībā ir visai neprātīga zīme. Reiz arī tu to 

sapratīsi un kļūs pat nedaudz bail. 

 Lauva- Vienmēr gatavs palīdzēt jebkurā situācijā, pat kādu nogalināt tevis dēļ, ja tas būs 

nepieciešams. 

 Jaunava- Ir satriecoša humora izjūta, un vienmēr gatava tevi uzmundrināt, ja gadījusies 

slikta diena. 

   Svari- Mīļi un jauki ,bet ne pret visiem.  Patiesībā rūpīgi izvēlas draugus un vienmēr       

sniedz viņiem padomus. 

   Skorpions-Pārāk jutīgi uztver visu notiekošo. Uzreiz jūt, ja kaut kas nav kārtībā, pat vēl  

agrāk, pirms izlems to pateikt skaļi. 

  Strēlnieks- Neskatoties uz to, ka Strēlnieks vienmēr kaut kur klīst apkārt un kontaktējas 

ar ļoti plašu cilvēku loku, īstu draugu viņam ir maz. Tikai ar tiem Strēlnieks jūtas patiesi 

ērti. 

Mežāzis- Ļoti piekasīgs, īpaši pret tuviem draugiem un cilvēkiem, kuriem uzticas. 

  Ūdensvīrs- Viņam netrūkst emociju, viņš patiesi ļoti raizējas par tevi, vienkārši nezina, 

kā to parādīt. 

  Zivis- Pastāvīgi iekuļas dažādās nepatikšanās, tai pat laikā apgalvojot, ka ar viņu  viss   

kārtībā. Lai gan tā nebūt nav. Darīs visu iespējamo, lai palīdzētu un darītu tevi laimīgu! 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     

Linda J. 

 

https://dieviete.lv/jaunie-raksti/54742-horoskops-parsteidzosi-un-nezinami-fakti-par-

visam-zodiaka-zimem/ 



KAS SAGAIDA ZODIAKA ZĪMES CŪKAS GADĀ? 

       Auns-Satraukums un nervozēšana būs mazāka nekā parasti. Šajā gadā sakrās 

naudu automašīnai vai dzīvoklim, un satiks savu otro pusīti negaidīti. 

Vērsis-Tuvie cilvēki bieži apvainosies uz Vērsi, ka viņš patstāvīgi aizņemts ar 

darbu. Toties situācija ar finansēm būs stabila. 

Dvīņi-Īstenos savus talantus un pārliecinoši ies uz mērķi. Vasarā dosies ceļojumā 

uz ārzemēm, kalnos vai pie okeāna. 

Vēzis-Būs raižpilns periods, kad vajadzēs rauties starp mājokli, darbu un rūpēm par 

tuviniekiem. 

Lauva-Ieņems pienācīgu amatu darbā, tāpēc ar finansēm un mērķu sasniegšanu 

problēmu nebūs. Mīlestībā nāksies ar kādu šķirties, bet ar kādu citu izveidos kopdzīvi. 

Jaunava-Sasniegs visu, ko sapņoja. Jārūpējas vairāk par veselību, lai bieži 

nesaslimtu. 

Svari-Apgūs jaunu profesiju, karjeras kāpums. Lai veselība būtu stipra, Svariem ir 

jāatmet smēķēšana un jāēd pareizi. 

Skorpions-Sievietēm veiksies mīlestībā .Tu pat riskēsi un izlemsi doties ar izredzēto 

dzīvot citā pilsētā. 

Strēlnieks-Būs daudz jaunumu, spilgtu notikumu un neaizmirstamas tikšanās. 

Cūkas gadā laimēsies naudas lietās un mīlestībā. 

Mežāzis-Būs daudz ievērojamu notikumu dzīvē, ka visu paspēt, pārdomāt un izpildīt 

nepietiks laika .Lai saglabātu psihisko veselību ,Mežāzim nevajag visu notiekošo ņemt 

tuvu pie sirds. 

Ūdensvīrs-Sola lieliskas attiecības ar tuviem cilvēkiem. Naudas stāvoklis būs 

atkarīgs no Ūdensvīra darba mīlestības un praktiskuma. 

Zivis-Ja atradīs sevī kādu talantu, kas līdz šim nav izpaudies, tad izveidos savu 

biznesu. Liktenīga iepazīšanās padarīs Zivis laimīgas, jo izredzētais pilnībā atbildīs viņu 

ideālam. 

                                                                                                                                                                                   

Linda J. 



SKOLAS MISS. /MR. 2019 
Par godu Valentīndienai , ‘’SOLUTIONS’’ komanda sarīkoja balsošanu par skolas miss ,misteru  un 
saderīgāko pāri. Otrājā stāvā tika novietota sarkana kastīte, kurā bija iespēja paust savu viedokli 
skolēniem no 5.-12.klases. 

  Rezultāti sekojoši:                MISS. 

                                           Anna Š. 

MR. 

Daniels R. 

 

Skolas saderīgākie pāri: 

1.vieta:   Līva O. + Daniels R. 

2.vieta:   Karīna A. + Jurģis O.  

3.vieta:   Anna G. +  Eduards C 

 

Solutions komanda.. 

Redaktore, datorgrafika 

Edīte Savickaite  

Korespondente, skolotājs , 

konsultants 

Zaiga Strelēviča 

Korespondenti 

Anda Brauna 

Ērika Anīte 

Linda Jaškus  

Elizabete Lendele 

Elīna Putniņa  

Marta Roga  

Anželika Riško 

Miks Kāpiņš 

AVĪZES REDAKCIJA 

Ostapenko sasniedz Dubaijas dubultspēļu 

ceturtdaļfinālu. 

Rīgas "Dinamo" pret Bratislavas "Slovan" 

5:0 

Ikauniece uzvar augstlēkšanā Latvijas 

čempionātā telpās. 

Mārtiņs Dukurs iegūst sudrabu Leikpleisidā. 

/Miks Kāpiņš/ 

SPORTA APSKATS: 


