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REDAKTORA SLE-

JA 

SOLUTIONS 

Decembra notikumi 

Ziemassvētki  

Misters X 

Izrāde “ ČOMIŅI ” 

Skolēnu vēlme  

Intervija ar 

Elvisu Riekstiņu  

Decembra Nr. ( 2018 )  

ŠAJĀ NUMURĀ Lasītāj, ķer piku! Ar prieku sūtu tev 

sniegotus sveicienus ar pirmā semestra izska-

nēšanu!! Tagad ir pienācis laiks kārtīgai atpū-

tai, lai uzkrātu spēkus un atgūtos no skolas 

burzmas. Mācību atkārtošana jau arī nenāktu 

par sliktu, tu taču nedrīksti aizmirst pirmajā 

semestrī mācīto! Jokoju, jokoju.. 

Varu pačukstēt, ka Ziemassvētku vecītis šo-

gad ir sevišķi dāsns un skolēnus nešķiro pēc 

atzīmēm, kas nozīmē, ka dāvanas būs visiem! 
Un neaizmirsti būt pateicīgs, tas silda sirdis 

un šis ir tas laiks, kad to vajag ļoti, ļoti. 

Šī gada pēdējā numurā ir daudz kā aizraujoša  

sarūpēts jums – veriet vaļā un lasiet. 

Novēlu Priecīgus Ziemassvētkus un, lai jaun-

ais gads atnes prieku un smieklus! Būt laimī-

gam ir labākais, ko dzīvē vēlēties. 
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20.11.2018. – 23.11.2018. - Projekta LOG IN NATURE koordinatoru sanāksme Itālijā. (Z. Strelē-

viča un A. Ešenvalde) 

22.11.2018. - Eiropas medus brokastis, EPVS (A. Māss) 

23.11.2018 - "Labie darbi" balva - hokeja spēle Rīgā. 1. klase, novusisti (M. Šeflere) 

23.11.2018. - 4.klases pēcpusdiena (A.Razma) 

26.11.2018. - Programma "Latvijas skolas soma". Izrāde "Čomiņš", GODA teātris, 6.-12. kl. 

28.11.2018. - Konkurss "Es mīlu Tevi, Latvija!", 7.-12. kl. (Skolēnu dome) 

29.11.2018. - Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl. – Ē. Anīte, A.Brauna, E.Lendele, 

K.Mehaņikova, A.Riško, L.Ozola, G.Einis, (A.Ešenvalde) 

30.11.2018. – Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. – A.Brauna, Ē.Anīte, E.Putniņa, A.Sļepeca, 

E.Lendele, E.Erbe, K.Mehaņikova, E.Šeflers, M.Meļķis, A.Šilina, A.Riško, E.Cērps. 

(Z.Strelēviča) 

01.12.2018 - Labdarības tirdziņš (Priekules kultūras namā, Skolēnu dome) 

04.12.2018. - Karjeras pasākums 8.-11.kl. Boksa treniņi. (Ingus Zvinbergs un Toms Buks) 

06.12.2018. - Adventes vainaga iedegšana (S. Pāvila, J. Tiškus) 

06.12.2018. - Starpnovadu sacensības basketbolā meitenēm, (S.Pīlagere, R.Feldmanis) 

06.12.2018. - ZPD aizstāvēšana, 12.kl. (A. Ešenvalde) 

10.12.2018. - Programma "Latvijas skolas soma". Liepājas teātris, Skolēnu dome 

11.12.2018. – 13.12.2018. - Rūķošanās skolā (S. Pāvila, Skolēnu dome) 

12.12.2018. - Karjeras pasākums 10.-12.kl. - Rīgas Stradiņa Universitāte (A.Māss, L. Sokolovska) 

12.12.2018. - Programma "Latvijas skolas soma", radoša nodarbība "Klimata pārmaiņas", 5., 8.-9. 

kl. 

14.12.2018. - Ziemassvētku koncerts baznīcā (A. Hanzovska, R. Bružika, A. Šintlere) 

18.12.2018. - "Citādās stundas" 1.-12. klase 

19.12.2018. - Ziemassvētku pasākums 1.-4. klase 

20.12.2018. - Svinīga skolas līnija 1.-12.kl. 

20.12.2018. - Ziemassvētku pasākums 5.-12. klase 

 

/Elīna Putniņa/ 

Notikumi Priekules vidusskolā 
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Kad laiks ārā pavisam neliecina, ka decembris – pirmais ziemas mēnesis – ir klāt. Ticējums vēsta, 

ja Ziemassvētki ir zaļi, Lieldienas būs baltas. Bet decembra atnākšanu varbūt parāda izrotātā egle, 

izkarinātās lampiņu virtenes, aizdegtās svecītes Adventes vainagā, izkarinātās papīra sniegpārsli-

ņas, piparkūku un mandarīnu smarža. Pavisam drīz Ziemassvētki būs klāt un Salavecītis klauvēs 

pie durvīm, ģimene un draugi sanāks kopā pie viena svinību galda. Visi noteikti zina ticējumu – lai 

nebūtu jāraud, Ziemassvētkos jāapēd visi zirņi. Pie tiem, kuriem svētku sajūta vēl nav atnākusi, 

vislabāk to palīdz uzburt Ziemassvētku dziesmiņas. Citi mūsu skolas skolēni sāka klausīties Zie-

massvētku dziesmiņas jau novembrī un kāds varbūt jau simto reizi ir noskatījies ‘’Viens pats 

mājās’’. Adventes laikā jeb gaidīšanas laikā cilvēkiem sirsniņās iedegās cerība, prieks un gaidas 

pēc Ziemassvētkiem. Šajā laikā ir pieņemts meklēt sevī mieru un līdzsvaru. 4. advente būs 23. de-

cembrī un uzreiz Ziemassvētki. Skolēni un 

skolotāji varēs atpūsties un uzkrāt enerģiju 

otrajam semestrim. 

Pēdējais gada mēnesis ir jāpavada mierīgi un 

jāsāk domāt par jauno gadu. Ticējums - lai 

vairotu labklājību, jāiet ciemos, jāaicina pie 

sevis, jācienā ar ēdienu un jādāvina dāvanas. 

Lai visiem priecīgi Ziemassvētki un laimīgs 

Jaunais gads! 

/Anda Brauna/ 

Ziemassvētki 

Skatos caur durvju spraugu, 

Bezgalīgi balts, 

Speru vienu soli, 

Līdz mani apķer baltums. 

 

Es,balts kā eņģelis, 

Sniegā vāļājos 

Tikai degungals rozs. 

 

Autore: /Linda Jaškus/ 

Lindas dzejolis 

*** 
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Ir pienācis laiks, kad visi gatavojas Ziemassvētkiem, un arī Priekules vidusskola šogad tiem ļoti 

cītīgi gatavojas. Šogad Ziemassvētkiem ir veltīti daudz pasākumu – Adventes vainaga iedegšana, 

Rūķošanās nedēļa,EPVS pasākumi un visbeidzot Ziemassvētku pasākums. 

Mēneša pirmajā nedēļā notika Adventes vainaga iedegšana, kurā J.Tiškus un Priekules Evanģēliski 

luterāniskās baznīcas mācītājs K.Puķītis pastāstija šīs tradīcijas nozīmi, un kā tā ir aizsākusies. 10. 

– 14. decembrim notika rūķošanās nedēļa, kuru rīkoja skolas dome. Skolēni no 1. līdz 12. klases 

un daži skolotāji ļoti atkīvi piedalījās pasākumā un ģērba savus labākos Ziemassvētku abģērbus un 

aksesuārus, kā arī par labākajiem kostīmiem saņēma balviņas. 

Lai uzzinātu, kā skolēni ir gatavojušies Ziemassvētku pasākumam un kāds ir viņu noskaņojums, es 

aptaujāju dažas klases, uzdodot šos jautājumus. Noteikti lielākai daļai skolēnu ir Ziemassvētku no-

skaņa, kuru viņi paši ir radījuši.Skolēni ar skolotājām ir gatavojušās ļoti cītīgi, izdekorējot klases 

ar sniegparsliņām,lampiņām un krāšņām eglēm, kā arī skolēni ir sagatavojuši dažādus priekšnesu-

mus Ziemassvētku pasākumam, piemēram, pantiņu skaitīšanu, dziesmu dziedāšanu un lugas. 

12.klase, gatavojoties pasākumam, ir ieguldījuši visvairāk pūles, jo viņi ir Ziemassvētku pasākuma 

organizētāji . 

“Šis gads man un maniem klasesbiedriem ir īpašs gads, jo gandrīz visu šajā skolā darām pēdējo 

reizi. Ja kāds ko liek izdarīt, bet piekrist tam nevēlas un atteikt tomēr negribas, bieži vien 

"savējiem" atgādinu: "Nu taču pēdējo reizi jau to vari izdarīt!" Kā jau zināms, katru gadu Ziemas-

svētku pasākumu Priekules vidusskolā organizē 12. klases skolēni. Šogad tie esam mēs, un tā 

mums ir pirmā reize. Mēs darām visu, lai šie svētki būtu skaisti un interesanti. Nezinu, kāda tieši tā 

Ziemassvētku noskaņa ir, bet ir! Jo vairāk domājam un darām, jo vairāk tā rodas. Man vienmēr 

patikusi tā rosība Ziemassvētku laikā. Mēģinājumi, kopā būšana un viss pārējais... Šogad tas ir īpa-

ši jauki tāpēc, ka to visu daru kopā ar "savējiem". Tieši šādu pasākumu dēļ mēs viens otru iepazīs-

tam vēl vairāk. Un man liekas tik fantastiski tas, ar kādu aizrautību tam visam gatavojamies.”- 

Līva/12.klase 

“Tā kā es šogad esmu viena no 12. klases, gatavošanās svētkiem šogad ir īpaši jūtama. Šogad svēt-

kiem gatavojamies cītīgi, jo tieši mēs esam tie, kas atbild par Ziemassvētku pasakumu skolā un, lai 

ikvienam , kas uz to ierastos būtu tā Ziemassvētku sajūta un lai visapkārt valdītu prieks. Mēs, div-

padsmitie, noteikti cenšamies radît Ziemassvētku sajūtu vizuāli, piestrādājot pie katra redzemā sī-

kuma, lai būtu skaisti. Mūsu klasei noteikti ir svētku gaidīšanas noskaņa, jo mēs cenšamies uzburt 

mazo Ziemassvētku stāstu un ar nepacietību gaidam brīnumu laiku!”-Vika/12.klase 

Šogad visi Ziemassvēktu pasākumi noteikti ir izdevušies, un skolēni ir tajos aktīvi iesaistījušies. 

Arī es esmu apmeklējusi vairākus šī gada pasākumus , kā arī, protams, nevaru sagaidīt grandiozo 

Ziemassvētku pasākumu. Liels paldies, kuri šos pasākumus ir organizējuši! Novēlu visiem priecī-

gus Ziemassvētkus ,un pavadīt šo brīnišķīgo laiku ar saviem tuvajiem! 

 

/Elizabete Lendele/ 

Ziemassvētki Priekules vidusskolā 



5  

 

 

Pienācis decembris – Ziemassvētku un Jaunā gada laiks. Tas ir laiks, kad apkārt valda miers un 

harmonija, skolēni gatavojas pirmā pusgada noslēgumam. Visi novērtē to, ko ir paveikuši gada 

laikā. Tāpēc, lai uzzinātu, kā citiem veicies šajā gadā, nolēmu dažiem mūsu skolas jauniešiem ( arī 

skolniecei, kura iepriekš mācījās Priekules vidusskolā) uzdot trīs jautājumus un saņēmu daudzvei-

dīgas atbildes (tā kā es esmu Mr X, atbildes arī ir anonīmas): 

 

Par ko tu šogad visvairāk lepojies? Kāpēc? 

Es šogad visvairāk lepojos par Latviju, jo tā ir sagaidījusi savu simtgadi. 

 

Ka ir izdevies izdarīt vairāk labos darbus nekā citus gadus. 

 

Noteikti šogad visvairāk lepojos ar to, ka beidzot esmu nedaudz apņēmusies un cenšos mācī-

ties. 

 

Šogad es lepojos ar to , ka vairāk laika veltu sev un ģimenei ,jo esmu kļuvusi sabiedriskāka 

persona un apzinos,kas patiešām dzīvē ir pats svarīgākais. 

 

Par ko es lepojos? Hmm,tas ir jautājums pie kā apstājos un padomāju. Tā noteikti ir mana ģi-

mene,tie ir cilvēki,kas man ir apkārt,kas atbalsta,kad ir grūti. Es lepojos pati ar sevi,cik daudz 

esmu sasniegusi šai gadā. 

 

Kas tev šajā gadā vislabāk izdevās? 

Atceros, kā katru mēnesi sev teicu - viss, tagad sākšu pildīt mājasdarbus un pelnīt labas atzī-

mes, un tā uz apli visu laiku no jauna, bet šogad varu lepoties ar sevi, jo esmu solīti vai pat di-

vus tuvāk savam mērķim. 

 

Ka izdevās aizbraukt uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā. 

 

Man izdevās gatavot garšīgus ēdienus. 

 

Ka izdevās pabeigt pamatskolu. 

 

 Izdevās vai neizdevās, tam īsti nav nozīmes,jo dzīve brīžiem iet kā pa kalniem un lejām,ka 

brīžiem uzdodu pati sev jautājumu-kas notiek? Saņemies un ej beidzot tālāk pa ceļu! Bet no-

teikti, kas ir izdevies un ka esmu piepildījusi vienu no saviem sapņiem ir dejot augstākā tautas 

deju kolektīvā. (Par to paldies deju skolotājai Lienītei,kura iemācīja pašus pamatus!), 

 

Misters X 
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Ar ko, tavuprāt, var lepoties Priekules vidusskola? 

 Ar tik superīgiem skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem. 

 

 Priekules vidusskola var lepoties ar gudriem , konkurētspējīgiem skolēniem , kuri katru 

gadu pārstāv mūsu skolu olimpiādēs . 

 

 Manuprāt,Priekules vidusskola var lepoties ar to ,ka mūsu skolā ir ļoti atsaucī-

gi,pretīmnākoši skolotāji,radoši un izpalīdzīgi skolēni. 

 

 Priekules vidusskola var lepoties ar talantīgiem skolēniem. 

 

 Priekules vidusskola noteikti var lepoties pati ar sevi jebkurā gadā un jebkurā mēnesī, bet 

šogad noteikti gribētos izcelt to, ka skolēnu dome darbojas īpaši aktīvi, kas ir ļoti jūtams ne 

tikai pasākumos, bet arī ikdienā. Tāpat noteikti jāmin tas, ka šogad ļoti daudzi skolēni piedalī-

jās projektos, brauca uz ārzemēm, lai aizstāvētu Priekules Vidusskolas godu, kas nebūtu iespē-

jams, ja mūsu skola nedotu mums tik lieliskas iespējas. 

 

 Priekules vidusskola vienmēr būs dziļi sirdī ar skolotājiem,bijušajiem klases biedriem. Do-

māju,ka var lepoties ar skolēniem un skolotājiem,kas ir aktīvi skolas dzīvē un turpina attīstīt 

skolas vidi,par ko man liels prieks. 

 

 

 

Pēc šīm atbildēm var spriest, ka gads ir bijis tiešām vairāk vai mazāk veiksmīgs. Lielu paldies jā-

saka mūsu skolai, pretīmnākošajiem skolotājiem un darbiniekiem, kuri ie-

guldījuši lielu darbu, lai padarītu mūsu gadu interesantāku, krāšņāku un at-

miņām bagātāku! 

Lai veiksmīgs jums arī nākošais gads! 

 

Jūsu cienījamais, atklātais Mr.X 

 

 

... 
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26.novembrī mūsu skolā viesojās Goda tēatris no Liepājas ar izrādi ‘’Čomiņi’’. 

Čomiņi - tie ir viņi- labākie draugi Olivers un Pāvels. Starp viņiem nav noslēpumu. Viņi runā par 

visu un, protams, par meitenēm. Un tieši meitene ir tā, kas nostājas starp viņiem un kļūst par lielā-

ko pārbaudījumu abu draudzībai.           Pēc izrādes mums bija iespēja iepazīties un uzzināt vairāk 

gan par pašiem aktieriem, gan izrādi. 

Pastāstiet vairāk par sevi, Goda teātri un izrādi. 

Goda teātri dibinājis Kaspars Gods, Liepājas teātra aktieris, tāpēc arī tāds nosaukums. Arī mēs 

esam Liepājas teātra aktieri - Edgars Ozoliņš un Rolands Beķeris, kuri šad tad spēlē Goda teātra 

izrādēs. Mums Liepājā nav mazās zāles teātrim,tāpēc braukt un spēlēt izrādes skolās mums ir kā 

treniņš. Ar šo izrādi esam bijuši ap 50 skolās un arī Amerikā. 

Kāpēc tika izveidota tieši šāda izrāde? 

Šī izrāde tapa projekta ’36 stundas’ ietavaros. Tika iesūtītas lugas, izvēlētas divas labākās un tad 

mums un vēl vienai kompānijai bija jāsagatavo izrāde 36 stundās, tas ir,sešas dienas pa sešām 

stundām katru dienu. Protams,tas nebija viegli arī mums, profesionāļiem. 

Šī izrāde ir uz patiesiem notikumiem balstīta, vārdi gan ir pamainīti, bet šāda situācija ir bijusi. 

Kas Jūsu darbā ir visaizraujošākais? Kas jums sagādā vislielāko prieku? 

Sitieni,kuri jāatveido izrāžu laikā,intervijas skolās. 

Vai tas, ka Jūs esat divi aktieri, ir pluss vai mīnuss? 

Tas ir labi, jo mēs labi saprotamies, esam spēlējuši vairākas izrādes kopā. Tev ir jābūt čomam pa 

dzīvi, lai spētu izspēlēt šādu izrādi. Mēs pavadām daudz laika kopā, esam kā ģimene. 

Aktieri ir lieliski un ar savu aktierprasmi ir aizrāvuši un ieinteresējuši arī mūsu skolas skolēnus. 

Priecājamies dzirdēt, ka kādas klases pēc šīs izrādes apmeklējuma plāno doties uz Rīgu, lai redzētu 

un baudītu vēl kādu izrādi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Marta Roga un Elīna Putniņa/ 

Izrāde  “ČOMIŅI” 
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Divas Priekules vidusskolas skolotājas – Zaiga Strelēviča un Airita Ešenvalde novembra beigās devās 

uz Itāliju, lai piedalītos jauna ERASMUS+ projekta koordinatoru sanāksmē.  

Kas ir šis jaunais projekts? 

Jaunā projekta nosaukums ir ‘’LOG IN NATURE’’. Šajā projektā ir iesaistītas 6 valstis – Latvija, Po-

lija, Itālija, Rumānija, Grieķija un Portugāle. Piedalīties projektā mani uzaicināja poļu skolotāja Ag-

nieszka, kad kopā ar 2 kolēģēm piedalījos Spānijā, ERASMUS+ strukturētajos kursos. Tā nu kopā ar 

poļu skolotājām rakstīju šo projektu un tas guva atbalstu.  

Kāds ir šī projekta mērķis un rezultāts? 

Projekta mērķis ir pietuvināt jauniešus dabai, rosināt interesi par dabas bagātībām dažādos veidos, 

piemēram, doties pārgājienos, pētīt augu valsti, dzīvnieku pēdas, klausīties un prast atšķirt putnu bal-

sis. Katrai no projekta dalībvalstīm savā skolā kastēs uz palodzēm būs jāaudzē dažādi augi un jāska-

tās, kā tie aug, zied, cik bieži jālaista un tā. Vēl viens no projekta uzdevumiem būs pētīt, kādas putnu 

sugas dzīvo netālu no mums, būs jānofotografē un jānosūta bildes. Kad maijā visu delegāciju pārstāvji 

ieradīsies Latvijā, viņi dosies gar upi un pētīs dažādus upes augus un dzīvniekus, ko varēs sastapt. 

 Projekts, šķiet, būs interesants, jo jaunieši mūsdienās aizvien vairāk  izmanto tehnoloģijas, nelasa 

grāmatas un pavada maz laika laukā, tāpēc visiem kopā vajag izzināt dabu , jo tā palīdz mums kļūt 

labākiem, iemāca sakopt vidi, cienīt gan vienam otru, gan visu, kas mums apkārt. 

Kas var piedalīties “LOG IN NATURE”? 

Šogad tie ir skolēni, kuri mācās 7. klasē. Viņiem jau ir dots uzdevums – tiek zīmēts projekta logo un 

līdz braucienam uz Grieķiju, kas notiks 2019. gada martā, ir jāved līdzi putnu fotogrāfijas, kas dzīvo 

pie mums. Un, protams, skolotāji, kas māca šo priekšmetu. Lai gan palīdzība būs vajadzīga no visiem 

atsaucīgiem skolotājiem un jauniešiem. 

Cik skolēnu var piedalīties projektā? 

Uz nedēļu no Priekules uz Grieķiju brauks 9 skolēni, un līdz ar to 9 grieķi ieradīsies maijā pie mums 

kopā ar 4-5 skolēniem no katras projekta dalībvalsts, protams, ar saviem atraktīvajiem skolotājiem, 

kurus mēs jau paspējām iepazīt koordinatoru tikšanās reizē. Tā mums ir privilēģija un jauniešiem pa-

tiešām lieliska iespēja, ja viņus interesē daba. Sanāk interesanti, ka 7. klases bērni piedalās arī pirma-

jā, 3-gadīgajā ERASMUS+ projektā, kura tēma  ir māksla, deja, teātris un mūzika.  

 

Vai bija kādi jauni iespaidi no ceļojuma uz Itāliju? 

Tikšanās ar dabas cilvēkiem-skolotājiem no dažādām valstīm bija fantastisks piedzīvojums! Tik 

daudz pozitīvu emociju!Mums bija iespēja 3 dienas dzīvot tādā skaistā lauku vidē, kur tiek gatavota 

tikai veselīga pārtika (healthy eating). Mājas saimniekiem ir savs dārzs, kur viņi audzē gan augļus, 

gan dārzeņus.  Ēdieni tika gatavoti, izmantojot dažādus garšaugus, lapas, bija fantastiski garšīgi un 

tas, ko es iesaku citiem, braucot uz Itāliju, nogaršot picas. Tikšanās laikā tika paaicināts īpašs  picu 

cepējs, kas demonstrēja un apmācīja mūs, kā veidot picas, ieraugu un kā to pareizi pielikt klāt picas 

mīklai, un stāstīja arī par maizi. Itālijā ir ļoti populāras tādas dabai pietuvinātas vietas. Tur ierodas 

skolēni, lai būtu saskarē ar dabu, tiek rīkoti arī semināri, tikšanās. Gribētos, lai arī Latvijā būtu šādas 

vietas. Varbūt kaut kur jau ir? 

Otru nedēļas daļu mēs pavadījām Florencē. Dzīvojām pilsētas centra viesnīcā, viesojāmies arī skolā 

Skandicci, tikāmies ar skolotāju kolektīvu. Projekta noslēgumā tika sarīkots saviesīgs pasākums - 

dziedāšana un dejas, kur atraktīvais grieķu skolotājs mācīja mums dejot sirtaki un man apsolīja, ka to 

iemācīs arī mūsu skolēniem. Man ļoti, ļoti patika, ka visi bija ļoti draudzīgi, ārkārtīgi patīkama kom-

pānija. 
 

Intervija ar skolotāju Zaigu Strelēviču. 
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Ļoti jauki ir dzirdēt, ka šie braucieni iedvesmo pašus skolotājus. Dzirdēju, ka jūs bijāt netā-

lu no Magione - pirmā projekta sadraudzības pilsētas. 

Jā, pilnīgi neticami, deja vu. Es aizbraucu, un šī vieta liekas pazīstama, tad mēs ar skolotāju Ešen-

valdi skatāmies viena uz otru un tad abas reizē sakām : ‘’Bet mēs taču te bijām!’’ Es nekad neticē-

ju, ka atkal būšu tai vietā, kur mēs bijām ar pirmo projektu, un tagad ar otro nieka 10 km attālumā 

no Magione. Ļoti patika atgriezties un pastaigāties gar Trazimeno ezeru. Visādā ziņā pozitīvas 

emocijas.  

Vai Florencē kaut ko skaistu redzējāt? 

Florence ir ārkārtīgi skaista pilsēta. Arhitektūra ir fantastiska- katedrāles, baznīcas, pilsētas centrs. 

Pilsēta bija izrotāta, skanēja Ziemassvētku dziesmas. Nebija tā, ka visus rotājumus uzlika vienā 

reizē, bet gan katru rītu tika kaut kas papildināts. No rīta izej laukā un saproti, ka ir Ziemassvētki. 

Par nākotnes projektiem. Vai vecākiem skolēniem, vidusskolēniem būs kāds projekts, kur 

varētu piedalīties? 

Man ļoti gribētos, jo 10. klasē un manā (11.klase) ir fantastiski jaunieši. Vien ir bail kaut ko apso-

līt, jo mums tagad notiek 3 ERASMUS+ projekti skolā – šie divi projekti skolēniem un viens pe-

dagoģiskajam personālam. Jā, es gribētu, lai vidusskolēniem arī būtu šāda iespēja, bet skolotājam 

tas ir šausmīgs darbs, ārkārtīgi liela atbildība un laika trūkums. Bet ir liels gandarījums aizbraukt, 

satikties, piedzīvot un redzēt, kā skolēni mainās. 

 

Kas būtu vajadzīgs, lai piedalītos šādos projektos? 

Mums vajadzētu kādu, kas būtu ar mieru rakstīt projektus. Darbs nav viegls, jo mēs sestdienas un 

svētdienas pavadījām,atrodoties skolā un strādājot no 9 rītā līdz 8 vakarā. Ļoti liels darbs jāiegul-

da. Un noteikti, lai piedalītos projektos, ir vajadzīgas angļu valodas zināšanas. Visiem ir iespēja to 

apgūt. Ja cilvēks ļoti vēlas, tas noteikti ir iespējams.Aizbraucot uz citu valsti, ir nepieciešams ko-

municēt ar cilvēkiem, kaut ko pajautāt, ar tevi grib sarunātirs, ar body language diemžēl nepietiek. 

 

Ko Jūs novēlētu skolēniem? 

Man patīk, ka jaunieši, atgriežoties no projekta braucieniem, pilnīgi izmainās, viņi kļūst sabiedris-

kāki, atvērtāki,  nebaidās runāt un izteikt savu viedokli. Un angļu valodas līmenis uzlabojas! Visi 

tie, kuri atbrauca no Magione, ir mainījušies uz pozitīvo pusi. Pārējiem es vēlētu nākt piedalīties 

un darboties šādos projektos. Gribētos, lai nāk ar savām idejām un lai ir atsaucība un vēlēšanās 

darboties ar entuziasmu. Tas, kas pietrūkst, ir laiks. 

Man jautājumi ir beigušies. Liels paldies par interviju un atvēlēto laiku!  

Anda Brauna 

Intervija ar skolotāju Zaigu Strelēviču. 



10  

 

Vai jūs varat iedomāties brīdi, kad stundās miegat ciet un 

sapņojat,ka starpbrīdī varētu padzert karstu kafiju vai kapučīno? 

Ja mums būtu pieejams karsto dzērienu automāts,mēs stundās būtu 

daudzas reizes aktīvāki un enerģiskāki. 

Gan jau kāda mutīte kafijas tiktu arī stundas laikā. Mēs ikviens 

esam stundu laikā slepus no skolotājiem apēduši kādu konfekti vai 

arī dažus gabaliņus čipsu(drīzāk visu paku), iegrauzušies ābolā. 

Neviens nespēj atteikt kārdinājumam. 

Kādreiz mūsu skolā bija karsto dzērienu automāts, un pieprasījums 

pēc tā bija liels. 

Šī noteikti ir viena no skolēnu vēlmēm. Un es katrā ziņā atbalstu 

šo ideju,jo tas tik tiešām ir nepieciešams skolēniem,it īpaši rudens 

drūmajās dienās un pēc pusdienām. 

 

/Linda Jaškus/ 

 

Vai tu jau esi mājās sarūpējis Ziemassvētku eglīti ? Šeit būs neliels, informatīvs 

ieskats par tām. 

No novembra beigām līdz pat pašiem Ziemassvētkiem saspringtākais laiks gadā ir eglīšu audzētā-

jiem un tirgotājiem. Eiropā katru gadu audzētavās tiek nocirsti un par Ziemassvētku rotu kļūst ap-

tuveni 75 – 80 miljoni eglīšu. Arī Latvija gadu no gada palielina  eksportēto eglīšu apjomus un ie-

saistās šajā tirgū arvien nopietnāk. Lielākais audzētājs Eiropā ir Vācija, jo tur gadā tiek izaudzēti 

un tirgū nonāk aptuveni 22 miljoni eglīšu. Tāpat lielas eglīšu audzētājas ir Dānija, Austrija, Franci-

ja un Beļģija. Pieprasījums pēc Ziemassvētku eglītēm šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, samazi-

nājies par 70-80%. Tas tāpēc, jo cilvēki paliek slinkāki, un pērk mākslīgās eglītes, tās nekad neno-

vīst un nav par ko uztraukties. 

/Miks Kāpiņš/ 

 

Izmantotie avoti: 

www.wikipedia.org 

Par ziemassvētku eglītēm 

Skolēnu vēlme 
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Intervija ar Elvisu Riekstiņu  
 

Kam tavā dzīvē ir vislielākā vērtība? 
 

Šī atbilde nekad nevar skanēt banāli, pat ja ir paredzama - ĢIMENEI. Esmu tik ļoti pateicīga Die-

vam, ka esmu ielikta tieši šajā. Tas viss, kas ir dots, mācīts un piedzīvots, to nevar gūt citur, un es 

esmu saņēmusi vislabāko. 

Un tā jau tajā dzīvē ir, pēcāk tu izveido savu ģimeni, un tur tieši tas pats – rūpes, atbalsts, mīlestī-

ba, tas ir tas, kas tevi stiprina un liek būt laimīgam. Un es esmu ļoti, ļoti laimīga. 

 

Ja tev būtu iespēja pagriezt atpakaļ laiku Priekules vidusskolā, ko tu mainītu? 
 

Es netērētu laiku puišiem. Pirmkārt, tas daudz lika palaist garām mācībās, kas šobrīd ļoti atspēlējas 

uz vērtējumiem un, otrkārt, tas bija ļoti lieki, jo “labs nāk ar gaidīšanu”. Vienkārši esiet pacietīgi 

un dariet cītīgi to, kas būvēs pamatus jūsu dzīvē, pārējais nāks ar laiku. 

 

Kur tu spēj iztēloties sevi pēc vairākiem gadiem? 
 

Es ceru, ka pēc 8 gadiem varēšu tev rakstīt: “Esmu beidzot aizmirsusi, kas ir mācīšanās un sēdēša-

na cietajā skolas skolā, jo jau divus gadus strādāju žunālistikas jomā un šobrīd esmu bērnu kopša-

nas atvaļinājumā, un strādāju mājās. Dzīvoju skaistā mājā pie Rīgas, kur man ir pašai sava siltum-

nīca un draudzīgi kaimiņi, vakar kopā sēdējām sētā un spēlējām UNO. Man ir brīnišķīga ģimene. 

Katru dienu vīrs mani lutina ar puķēm un brokastīm. Bieži braucu arī ciemos uz Priekuli, lai samī-

ļotu savus mīļos tuviniekus, un arī viņiem iet ļoti, ļoti labi. 

 

Kādas ir tavas izjūtas, tuvojoties Ziemassvētkiem? 
 

Decembris ir tāds mēnesis, kad plānotājā gribētos ielīmēt vēl vienu nedēļu. To, ka tas ir ‘’miera 

laiks’’, visticamāk izdomāja vīrietis vai kāds pensionārs, kuram steiga ir sveša un, labi, ka tā. Bet 

Ziemassvētku noskaņas tas nemazina, pēc seniem laikiem tās ir tik īstas. Un jocīgi, ka pat sniegam 

nav jābūt. Pietiek ar gatavošanos un lampiņu virtenēm logos. 

 

Pastāsti, kā tu gatavojies šiem svētkiem? 
 

Patiesībā jau viss mēnesis ir tāda liela gatavošanās, kas aizsākas ar adventēm. Šogad decembra 

svētdienā Priekules Baptistu draudze iepriecināja savus kaimiņus ar sirsnīgu sveicienu adventē, 

man bija uzticēts to organizēt un veidot. Tas vien radīja tādu kņadu un sajūtu, ka ar katru adventi 

tuvojas kas lielāks. Bet Ziemassvētkos dāvanas es nepērku, tikai izcepu cepumus (katru gadu citā-

dākus, jo tā foršāk), ietinu caurspīdīgā papīrā, uzsienu sarkanu lenti un pasniedzu ģimenei. Pipar-

kūkas es vairāk atstāju mammas un māsas ziņā, jo neesmu piparkūku piekritēja. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpinājums nākamajā lappusē.. 
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Vai tu proti gatavot? Varbūt vēlies padalīties ar kādu recepti? 
 

Man ir gan labās dienas, gan sliktās, kad sanāk un kad ne. Receptes no galvas gan nezināšu, jo kat-

ru reizi tās ir citas un internetā to ir simtiem. Bet man ļoti patīk eksperimentēt, manai mammai gan 

nepatīk, ka tā daru. 

 

Ar kādām sajūtām tu atceries Ziemassvētku pasākumus Priekules vidusskolā? 
 

Ak, kā man tie pietrūkst.. 

Ziemassvētku koncerti bija vismīļākie, tik sirsnīgi kā nekur citur, tik pārdomāti un silti. Tikai bū-

dama projām saprotu, ka nekur nedzied tik skaisti kā tas bija Priekulē. Gribētu arī šogad aiziet cie-

mos un noķert papildus sajūtas svētkiem. 

 

Vai pēdējā laikā esi kaut kur ceļojusi? Un kādā nolūkā? 
 

Tieši vakar atgriezos. No deju kolektīva “Odziņa” bija uzaicināti 4 pāri, respektīvi, 2 pāri no katras 

grupas uz Baltkrieviju, un es biju starp tiem. Braucām prezentēt savus tautas tērpus un dejotpras-

mes. Stāsts, kā mums gāja ir pietiekami interesants, lai es par to atcerētos visu mūžu, bet to citreiz 

pastāstīšu. 

 

Ko tu novēli saviem bijušajiem klasesbiedriem? 
 

Es jums novēlu nekad nemainīties. Jā, jūs varat kļūt pieaugušāki, apzinīgāki, lielāki, varbūt resnāki 

un garāki, bet, lūdzu, nemainiet tās labās lietas, ko atceros, jo tādi jūs man ļoti patikāt. 

Starp citu, joprojām jūs nesaucu par “bijušajiem klasesbiedriem”. Jūs esat mana klase, tikai Prie-

kules. 

Vēl, protams, lai jums silti un mīļi Ziemassvētki! Un nāciet ciemos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Edīte Savickaite/ 
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Ziemassvētki ir došanas laiks. Laiks, kad tu vari paspēt izdarīt ko labu citiem un sev. Bet Tu nezini 

tieši, kas Tev jādara? Vēl ir palikušas septiņas dienas, kad vari paspēt izdarīt, ko labu… 

19.12.2018. – Piedāvā kādam palīdzību. 

20.12.2018. – Pabaro putnus vai dzīvniekus. 

21.12.2018. – Ziedo apģērbu, ko nevalkā. Labdarībai. 

22.12.2018 – Izdari kādam kaut ko labu, negaidītu. 

23.12.2018 – Iedod pateicības dāvanu savam pastniekam. 

24.12.2018 – Izdari kaut ko jauku pats priekš sevis. 

25.12.2018 – Atceries un pastāsti citiem, cik daudz prieka un 

laba ir nesis šis Ziemassvētku laiks. 

 

Vēl tikai vienu es tev vēlēt gribu, 

Kad klusā nakts pār zemi snieg: 

Lai šonakt pati Mīlestība 

Uz tavas galvas roku liek. 

/Dina Bitēna-Sirmā/ 

 

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Elīna Putniņa/ 

Ko vēl jāpaspēj izdarīt līdz Ziemassvētkiem 
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                                                                                   /Anželika Riško/ 

 

 

 

 

 

"Pasaule ir pilna dāvanu mums visiem, ja vien mums ir acis, lai to ieraudzītu, sirds, lai to iemīlē-

tu, un rokas, lai to saņemtu..." /L.M.Montgomerija 

     ''Novēlu šajā Ziemassvētku laikā ik katram no mums novērtēt un priecāties par to, kas mums 

jau ir - mīloša ģimene, draugi, vienmēr siltas mājas.'' - tik mīļus un siltus vēlējumus mums sūta 

skolotāja Sanita Pāvila. Arī skolotāja Agita Rukute mums vēl iemācīties novērtēt, mīlēt un cienīt 

to, kas mūsu dzīvēs ir vissvarīgākais - miers, jo miers, pēc viņas vārdiem, ir tas, kas ienes ģime-

nēs stiprumu un siltumu, cilvēkos - laimi, prieku un mīlestību. Mīlestību, kas satur mūs visus ko-

     Skolotāja Zaiga Strelēviča savā novēlējumā sūta mums baltu sniegu, skaistu skatu un daudz 

kupenu, lai radītu īpašo Ziemassvētku sajūtu, kas mums dos iespēju nedaudz atslābt no ikdienas 

problēmām, dusmām un strīdiem un ļaus mums kļūt kaut mazliet jaukākiem, mīļākiem un laipnā-

kiem, lai, iespējams, atvainotos , pasakot mazo, bet tik sarežģīto vārdu ''piedod'', tam, kuram esi 

nodarījis pāri, kamēr gads vēl nav nācis pie 31.datuma, pēdējās šīs gada dienas.  

      Skolotāja Agita Zuļģe novēl mums saprast to, ka šis brīdis, kurā dzīvojam ir unikāls un neat-

kārtojams, ka šis brīdis nav spēle, kurā tev ir dotas 3 dzīvības, lai pēc kļūdas pieļaušanas varētu 

atgriezeties atpakaļ un sākt visu no jauna. Ir jādzīvo ar prieku sirdī, gaišu skatu uz dzīvi, smaidu 

uz sejas un pozitīvu attieksmi ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi, lai vēlāk savas veiktās darbī-

bas nebūtu jānožēlo. 

      ''Lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko gribas iemācīties, ko vēlēties darīt, kādā vieta, kur vē-

lēties nonākt un cilvēki, kurus vēlaties satikt. Sūtu Jums mazu svētku vēstnesi šajā brīnumu laikā. 

Lai tas atnes gaišus un siltus Ziemassvētkus! '' Šādu novēlējumu mums sūta skolotāja Gunta Kuz-

mina.  

      Skolotāja Zenta Svara runā īsi un konkrēti: ''Novēlu visiem izturību, pacietību un iecietību.'' 

Mums,kā skolēniem, tā skolotājiem, pacietība un izturība ir viena no svarīgākajām vērtībām sko-

las laikā, īpaši tagad, semestra beigās, kad vidējās atzīmes liek uztraukties, iekavētie darbi liek 

par sevi atcerēties un Ziemassvētki min uz pēdām.  

     Skolotāja Zane Važa novēl ikvienam atrast kaut īsu brīdi, kaut īsu sekundi, kad pieklust, pārdo-

māt aizvadīto gadu, izvērtēt savus darbus un nedarbus un padomāt par to, ko varētu nest nākamais 

gads, kamēr aiz loga arvien vairāk dejo pūkainas sniegpārslas, nosedzot Priekuli ar baltu paklāju.  

Skolotāju novēlējumi 
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Visiem skolas darbiniekiem gribam teikt 

PALDIES, ka spējat domāt labu, darīt labu 

un saskatīt labu arī tais mazajos nebēdņos, 

kas sēž Jums pretī klases solā! Un , Pro-

tams , mūsu vadībai liels PALDIES par ie-

guldīto darbu! 

Veselību, možu garu un sparu Jaunajā gadā 

novēl SOLUTIONS avīzes komanda! 

Apsveikumi  

 
Vecā gada stundas drūp     
Zvanu skaņas virmo gaisā 

Vecā gada stundas drūp. 

Cerību un sapņu biķiers  

Atkal man uz galda kūp. 

Cerību un sapņu biķiers 

Atkal man šai stundā svēts. 

Piepildīsies viss, kas dziļi 

Dvēselē būs iecerēts!  

 

/Pantiņi.sveic.lv/ 

 
Redaktore , datorgrafika 

 
Edīte Savickaite  

 
Korespondente, skolotājs, konsultants  
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Marta Roga  

Anda Brauna  

Ērika Anīte 

 Linda Jaškus  

Avīzes redakcija 
 

Avīzes redakcija sūta gaišus  sveicie-

nus Niklāvam Artihovičam  dzimša-

nas dienā ! /10.12.18/ 


