
   

Preiļu Valsts ģimnāzijas  
avīze 

#2 decembris 2013 

 Decembris, manuprāt, ir skaistā-

kais laiks gada garumā. Visapkārt spīd 

un viz gaismiņas, gaisā virmo kanēļa un 

citrusaugļu aromāts, veikali piepildīti ne 

tikai ar skaisti iesaiņotām dāvanām, bet 

arī ar patīkami satrauktiem cilvēkiem, 

kas meklē kaut ko, ar ko iepriecināt 

draugus, radus un sevi pašu. Es domāju, 

ka tas arī ir tas īpašais veids, kā sasniegt 

laimi, prieku un gandarījumu- dāvājot 

to citiem.  Dariet to! 

 Arī mēs, ģimnāzisti, priecāja-

mies, ka ir pienākušas sen gaidītās zie-

mas brīvdienas. Atzīmes jau gandrīz ir 

izliktas, lielā mācīšanās noslēguma kon-

troldarbiem un ieskaitēm garām, bez-

miega naktis un stresa pilnās dienas uz 

kādu laiku ir beigušās, brīvlaiks ir klāt! 

Mīļie, izbaudiet to kā nākas! Palutiniet 

sevi, baudiet ziemu, apciemojiet sen ne-

satiktus radus, sarīkojiet sniega kaujas 

ar draugiem (jācer vien, ka sniedziņš 

drīz mūs atkal apciemos), izmēģiniet 

jaunu kūkas recepti, uzrakstiet dzejoli, 

iemūžiniet dabu fotogrāfijās, piepildiet 

termosu pilnu ar kakao un dodieties uz 

mežu! Izbaudiet mirkli! Mēs visi to esam 

nopelnījuši. Atpūtieties! Pilna krūze ar 

karstu ābolu tēju, uz galda trauks ar 

mandarīniem un piparkūkām un, ska-

not klusām Ziemassvētku melodijām, 

aiz loga snieg sniegs... Skaisti? Jā, skais-

ti! Tādi mierīgi un mājīgi vakari ir īstais, 

kas šajā klusajā Adventes laikā ir nepie-

ciešams ikviena dvēseles labsajūtai.   

 Es novēlu ikvienam pavadīt 

labiem darbiem, patiesiem smaidiem un 

gaišām domām piepildītus Ziemassvēt-

kus savu mīļo cilvēku lokā! Ceru, ka 

katram izdosies piedzīvot svētku brīnu-

mu, izvirzīt mērķus, ievēlēties vēlēšanās 

un izsapņot sapņus, kurus arī piepildīt 

jaunajā, 2014. gadā!  

Līva 

Šajā numurā lasiet: 

  ko par savu darbu, skolu, 

Ziemassvētkiem domā skolotā-

ja Anna Verza (2. lpp) 

 kā pagājis šis mācību semes-

tris PVĢ skolotājai,  audzēknei 

un absolventei (3. lpp) 

  ieteikumus Ziemassvētku 

ēdienu receptēm un dāvanām 

(4., 5. lpp) 

  ko parlamenta pārstāvji do-

mā par šo semestri, skolu (6. 

lpp) 

 kas aktuāls Preiļos notiek 

ziemas brīvdienās (7. lpp) 

 kā skolotāja Silvija Kivko tika 

galā ar anketas jautājumiem 

 mūsu ģimnāzistu radošās 

izpausmes (9. lpp) 

 

Gribas, lai baltā pasaulē 

balti sniegi snieg, 

Un pa baltiem lielceļiem 

balti cilvēki iet. 

Un, lai baltos cilvēkos  

baltas domas dzimst. 

Un, lai baltās darbdienās 

balti svētki ir. 

/I.Ziedonis/  

PVĢ avīzes „Pēdas” redkolēģija novēl visiem 

priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un trakulīgu 

Jauno gadu! 
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Tikai pirms dažām nedēļām mūsu skolā viesojās ciemiņi no 7 dažādām 

pasaules valstīm: Portugāles, Somijas, Skotijas, Polijas, Spānijas, Turcijas un Grieķijas. Bet 

nu viesi ir pavadīti, un Comenius skolu partnerības projekta ietvaros arī mēs paši sākam 

gatavoties jau janvārī doties uz Portugāli. Tieši tāpēc vēlējāmies intervēt šī projekta galveno 

koordinatori, angļu valodas skolotāju Annu Verzu. Jāpiebilst, ka skolotāja Anna šogad saņē-

ma Swedbank AS balvu, kā gada skolotājs novada izglītības iestādēs. Prieks bija sarunāties 

ar skolotāju Annu, jo vienmēr no viņas strāvo pozitīvisms un mīlestība pret darbu un lie-

tām, ko viņa dara. 

Kas visvairāk priecē/patīk Jūsu 

darbā? 

Man patīk darbs ar jauniešiem. Pro-

tams, ka priecē arī sasniegumi, re-

zultāti, interese un vēlme darīt un 

strādāt. 

Tuvojas semestra noslēgums, un 

skolēniem tas asociējas ar neskaitā-

mu daudzumu kontroldarbu un 

stresu, bet ar kādām sajūtām skolo-

tājiem saistās semestra noslēgums? 

Tas ir atkarīgs no semestra. Šogad 

man tas saistās tikai un vienīgi ar 

bezgalīgajām angļu valodas olimpi-

ādēm. Jau divas nedēļas es meklēju 

uzdevumus olimpiādēm, vispirms 

tā bija skolas olimpiāde, tad novada 

olimpiāde un reģiona olimpiāde. 

Jāspēj sagatavot arī citas lietas: ir 

jāsagatavo ieskaites un arī jāpaspēj 

tās izlabot. 

Vai jūsu bērnības sapnis bija kļūt 

par skolotāju? 

Tas nebija mans sapnis. Mans sapnis 

bija darīt kaut ko saistībā ar angļu 

valodu, bet, tā kā es mācījos Padom-

ju laikos, citas iespējas nebija, arī 

tulkus tobrīd nevajadzēja un tā nu 

arī sanāca, ka esmu skolā. 

Jūs ļoti aktīvi iesaistāties visdažā-

dākajos projektos, un tas prasa ļoti 

daudz laika un spēka. Varbūt varat 

padalīties vai atklāt savu veiksmes  

 

formulu, kā jūs paspējat izdarīt visus 

darbus un izskatīties tikpat enerģijas 

pilna? 

Ir jābūt interesei. Tas mani interesē, 

un es arī redzu, ka tas ir noderīgs un 

vajadzīgs ģimnāzistiem. Tādēļ arī iz-

dodas apvienot patīkamo ar lietderī-

go.  

Runājot par nesen notikušo Come-

nius projektu, vai skolēni, kuri bija 

ieradušies, šogad atšķīrās no skolē-

niem, kas bija ieradušies iepriekšē-

jos gados? 

Ar katru reizi projekti atšķiras. Teik-

sim, iepriekšējā projektā bija ļoti grūti 

strādāt, jo tur bija viena partnerības 

valsts, kura nebija ieinteresēta. Tā 

konkrēti bija Vācija. Vācijā ir savādā-

ka sistēma, jo tur nav tik milzīgi pro-

jektu konkursi, līdz ar to katrs, kurš ir 

izrādījis interesi, iegūst projekta finan-

sējumu un rezultātā Eiropas finansē-

jums tiek piešķirts cilvēkiem, kuri 

pilnīgi nav ieinteresēti konkrētajā pro-

jektā. Comenius projekts ir ļoti, ļoti 

jauks, lai gan es biju nedaudz uztrau-

kusies, ka tas būs tāds diezgan sarež-

ģīts projekts, jo līdz šim tas ir lielākais 

manis koordinētais Comenius skolu 

partnerības projekts ar 8 partnerval-

stīm, bet, par laimi, manas bažas nav 

piepildījušās, jo sadarbības partneri ir 

ļoti pretimnākoši, ieinteresēti, laipni 

un vēlas strādāt.  

Šobrīd ir tāds pacēlums un vēlēša-

nās darīt, jo ļoti paveicies ar par-

tnervalstīm. 

Kādas ir Jūsu pirmās asociācijas 

izdzirdot vārdu Ziemassvētki? 

Ziemassvētki man asociējas ar mā-

ju sajūtu, siltumu, gaišumu, labestī-

bu un kopā būšanu. 

Vai Jūs ticat Ziemassvētku vecī-

tim?  

Nu laikam jau nē, bet gribētos ticēt. 

Jā, bērnībā mēs visi ticējām, bet 

varbūt arī tagad gribas ticēt kaut 

kam labam un tieši pēc gada, de-

cembrī, Comenius projekta ietvaros 

mēs dosimies uz Somiju. Ziemas-

svētkos šī vieta ir ļoti īpaša un 

mums tātad ļoti paveicies.  

Ko jūs novēlētu skolēniem Jauna-

jā gadā? 

Jaunajā gadā es novēlētu nezaudēt 

labestību, jo tad, kad mēs paši 

esam labi, arī apkārt mums ir labi 

cilvēki. Vairāk pozitīvas enerģijas, 

vairāk gaišu domu un, ja ir kaut 

kas ne pārāk labs, to labāk noklusēt 

un atstāt pie sevis. Jauniešiem no-

vēlu, lai viņu vecākiem atrastos 

vairāk laika priekš saviem bērniem 

un bērniem - saviem vecākiem. 

Intervija 

Rakstu sagatavoja Grieta Kolosova 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Y5a36By1g-FKKM&tbnid=_Q9TrTB25fp6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsweetclipart.com%2Ftwo-black-footprint-silhouettes-484&ei=AkGCUpKvDtT54QSAy4CQBQ&psig=AFQjCNHHWhPWeg2H_rv4Fl7PF
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Viedokļu lapa                                                                                                                

 

 

Agnese Mainule  

     (2. A kurss) 

Šis mācību semestris, raugoties ar 

manam acīm, likās ļoti jauks. Esmu 

iesaistījusies parlamentā, tas vien 

man sniedz pozitīvas emocijas. Arī 

attiecības ar kursabiedriem ir pali-

kušas foršākas, esam saliedētāki un 

draudzīgāki. Vienīgā negatīvā lieta 

šajā semestrī ir, bet, cerams, ka vai-

rāk nebūs, sekmes.  

Par nogurdinošāko laiku šajā se-

mestrī varu nosaukt septembri. Paši 

jau saprotiet, ka ir ļoti grūti no kar-

stās, piedzīvojumiem bagātās vasa-

ras atgriezties skolas solā, rītos agri 

celties, pildīt mājasdarbus un darīt 

citus pienākumus. Bet tagad jau ir 

decembris un viss rit savu gaitu.  

PVĢ man liekas kā radošu ideju un 

darbu templis. Visi rosās, dara, 

strādā un realizē savas idejas. Bet, 

protams, kā jau visur un visiem ir 

arī savi trūkumi. Skolā vairāk varē-

tu notikt diskotēkas, nebūt tik stin-

ga attieksme pret kavējumiem un 

kopmītnēm. Taču PVĢ tāpat ir un 

būs lieliska skola, kur iegūt labu 

izglītību. 

 

 

Mārīte Lisova  

(skolotāja) 

 

 

 

Laiks mūsu skolā gadu no gada 

aizrit arvien straujāk, jo pieaug  da- 

 

 

žādu pasākumu skaits gan skolas, 

gan pilsētas, gan arī valsts līmenī. 

Mani patīkami pārsteidza lielā ģimnā-

zijas jauniešu atsaucība un uzņēmība, 

iesaistoties aktivitātēs Nīderlandes 

jauniešu un Comenius projekta dalīb-

nieku nodarbināšanā un izmitināša-

nā. Esmu ļoti iepriecināta par bijušās 

audzēknes Ilutas Čačas darba gaitu 

uzsākšanu PVĢ, jo no trīs audzināmo 

klašu absolventiem viņa vienīgā izvē-

lējās skolotājas profesiju. 

Tomēr apbēdina ģimnāzistu izteikta 

izvairīšanās no rūpīgas mājas darbu 

pildīšanas, paviršums ikdienas darbā 

un attieksmē pret apkārtējiem. 

Tāpēc īpašs prieks un aktīvs atbalsts 

no manas puses vienmēr aktīviem, 

izdarīgiem un atbildīgiem jauniešiem. 

Nākamais pusgads, saprotu, ka nebūs 

mierīgāks, jo turpināsies jauniešu ga-

tavošana dažāda līmeņa olimpiādēm, 

kā arī CE. Ar audzināmo klasi jāplāno 

ekskursijas karjeras izglītības nolūkos 

un aktīvai kopā būšanai (arī ar au-

dzēkņu vecākiem).  

 

 

 

   Anastasija  

    Ivanova 

 (absolvente) 

 

 

 

Runā, ka ir grūti spert pirmo soli. Kā-

pēc? Apmēram pirms 18 gadiem es 

spēru pirmo soli savā dzīvē šī vārda 

tiešākajā nozīmē-es sāku staigāt.° 

Tagad es saprotu, ka tas bija tikai 

viens no vairākiem pirmajiem soļiem  

 

 

manā dzīvē, jo katru reizi, uzsākot ko 

jaunu, es jūtos kā zīdainis, maza un 

nobijusies. Tieši ar šādām sajūtām es 

ienācu Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās

-vietā, kura iemācīja nekad nepado-

ties un sasniegt savus mērķus. 

Sākotnēji, pēc Preiļu 1. pamatskolas 

absolvēšanas, es plānoju iegūt vidējo 

izglītību Preiļu 2. vidusskolā, taču 

lielākā daļa manu draugu devās uz 

Preiļu Valsts ģimnāziju, es izlēmu 

viņiem pievienoties. Biju iepriekš 

dzirdējusi, ka mācīties šeit ir ārkārtīgi 

grūti, taču izlēmu, ka pamēģināšu. 

Nepaspēju nosvinēt Zinību dienu, kā 

jau sākās pirmie kontroldarbi. Atzī-

mes bija dažādas, arī nesekmīgas. Pēc 

fukšu balles saņēmu savu pirmo pel-

nīto vieninieku skolotājas Silvijas 

Kivko stundā. Tad biju dusmīga, 

šobrīd-pateicīga. Tāpat kā daudzi 

ģimnāzisti, negribēju apmeklēt ķīmi-

jas stundas. Katra reize bija kā lēciens 

ar izpletni-sākumā bailes, beigās gan-

darījums par paveikto. Iespējams, ka 

manas bailes bija vienkārši nepareiza 

attieksme, kuru trešajā kursā es mai-

nīju. Bija reizes, kad gribējās padoties 

un aiziet, tomēr es paliku un kopā ar 

vēl 26 klasesbiedriem stāvēju kultūras 

namā uz skatuves ar ziedu klēpi ro-

kās un platu smaidu sejā. Tas bija tā 

vērts! 

Šobrīd esmu tālu prom no mājām, 

sava kārtējā sapņa piepildīšanas ceļā, 

kas ir ne mazāk grūts. Ir sakāmvārds, 

ka ”arī tūkstoš jūdžu ceļojums sākas 

ar pirmo soli”, tāpēc iesaku katram 

atrast savu mērķi un nepārtraukti 

tiekties uz to pat tad, ja sākumā tas 

šķiet nesasniedzams. 

  

 

 

 

 

 

Jau pagājis pusgads kopš atsākām mācības. Kādam šis ir bijis kārtējais gads PVĢ, kādam bija jāsāk kas jauns citā vietā, bet kāds 

noskatījās, kā šajā laikā veicas skolēniem. Kāds licies šis laiks skolēnam, skolotājai un absolventei? To devāmies noskaidrot.  

Rakstu sagatavoja: Ieva Skutele 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Y5a36By1g-FKKM&tbnid=_Q9TrTB25fp6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsweetclipart.com%2Ftwo-black-footprint-silhouettes-484&ei=AkGCUpKvDtT54QSAy4CQBQ&psig=AFQjCNHHWhPWeg2H_rv4Fl7PF
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Nu ko, klāt ir jau pirmā semestra pēdējās dienas, kas liecina, ka Ziemassvētki būs pavisam 

drīz. Piparkūkas, mandarīni, piparkūku mājiņas un dāvanas– tie ir vārdi, kas raksturo Ziemas saulgriežus. 

Šoreiz ieteikumu lapā ir informācija par dažādām receptēm, ieteikumi kādas dāvanas izvēlēties 

Kas gan var būt labāks par tikko 

ceptu piparkūku smaržu? Šie gar-

die cepumiņi tev palīdzēs Ziemas-

svētku noskaņas radīšanā. Piparkū-

ku mīklu var nopirkt veikalā, bet, 

ja vēlies sajust īsto svētku gaidīša-

nas sajūtu, tev noteikti jāizmēģina 

to uztaisīt pašam. Te tu atradīsi 

recepti un sapratīsi, ka pagatavot 

piparkūkas nav nemaz tik sarežģīti. 

 Sastāvdaļas: 400 g cukurbiešu 

sīrupa, 150 g sviesta, 200 g cukura, 2 

olas, 1 g sodas, 1g cepamā pulvera, 600 

g kviešu miltu, piparkūku garšvielas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Piparkūkām paredzētu garšvielu mai-

sījumu var nopirkt veikalā, bet, ja vē-

lies, to var pagatavot arī mājās. Gar-

švielu sastāvā ir: 5 graudiņi kardamo-

na, ½ tējk. kanēļa, 10 krustnagliņas, ½ 

muskatrieksta, ½ ingvera, 1 tējk. kori-

andra, 4 graudiņi piparu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukurbiešu sīrupu (to var aizstāt 

ar medu) kopā ar cukuru un svies-

tu uzvāra. Verdošā masā iekuļ pu-

si izsijātu miltu, pieber smalki sa-

berztas garšvielas un maisa līdz 

mīkla kļūst viendabīga. Nedaudz 

atdzisušai mīklai pievieno sakultas 

olas, ūdenī izšķīdinātu sodu un 

cepamo pulveri, pārējos miltus un 

samaisa.  

Mīklu mīca līdz tā kļūst gluda un 

spīdīga, tad izveltnē plānā plāk-

snē. Ļauj vaļu fantāzijai un izveido 

dažādas piparkūkas. Dekorē tās ar 

riekstiem, rozīnēm, žāvētām dzēr-

venēm , veikalu plauktos atroda-

mas arī krāsainas cukura pērlītes, 

kas palīdzēs padarīt cepumus 

krāšņākus. Kad vēlamās formiņas 

iegūtas, liek uz plātnes un cep līdz 

gatavas.  

 

 

 

 

 

 

 

Piparkūku glazūra. 

Sastāvdaļas: 2 olas baltumi, 300g 

pūdercukurs, 1/2 citrona sula 

 

Pūdercukuram pievieno olas bal-

tumu, citronu sulu un sakuļ. Gla-

zūras iepilda tūtiņās un rotā pipar-

kūkas. 

Var pagatavota arī krāsainu glazū-

ru – pievieno biešu sulu vai ķiršu 

sulu. Ja vēlies oranžas piparkūkas 

– burkānus sula, apelsīnu sula. 

Brūna glazūra – kakao. Zaļa glazū-

ra – sasmalcinātas piparmētras. 

 

 

 

 

 

Lieliska iespēja, kā iepriecināt mī-

ļos, ir dāvanas ne tikai nopirkt, bet 

arī skaisti iesaiņot. Pašu rokām 

izveidot skaistu kastīti nemaz nav 

tik grūti, tāpēc šeit atradīsi bildes 

ar glītu kārbiņu paraugiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieteikumi šomēnes 

Rakstu sagatavoja:  Laima Mukāne 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Y5a36By1g-FKKM&tbnid=_Q9TrTB25fp6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsweetclipart.com%2Ftwo-black-footprint-silhouettes-484&ei=AkGCUpKvDtT54QSAy4CQBQ&psig=AFQjCNHHWhPWeg2H_rv4Fl7PF
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Ieteikumi šomēnes 

Nezini, ko dāvināt Ziemassvētkos 

mīļajiem? 

Lai arī cik interesantas un noderī-

gas lietas var nopirkt dažādos vei-

kalos un tirdziņos, mēs tomēr iesa-

kām dažādas paštaisītas dāvanas. 

Piemēram, meitenes var savērpt 

kaklarotas, šobrīd tik ļoti aktuālās 

draudzības rokassprādzes 

(nebaidies, tas ir ļoti vienkārši), 

izveidot auskarus, matu sprādzītes 

vai brošas.  

 

 

 

 

 

 

 

Dāvini pašceptas piparkūkas, ce-

pumiņus, kūciņas, izveido šokolā-

des trifeles, kaltētus augļus šokolā-

dē! Uztaisi kārbiņu (apskati attē-

los) un piepildiet pilnu ar saldu-

miem, piparkūkām un mandarī-

niem! Garšīgu lietu svētkos nevar 

būt par daudz! 

 

 

 

Ja kulinārija un radošas izpaus-

mes virtuvē nav priekš Tevis, 

pamēģini sveču liešanu, ziepju, 

skrubju un vannas bumbu taisīša-

nu vai dekupāžu.   

 

 

 

 

 

Bet, ja esi mākslinieks, uzraksti 

kādu dzejolīti, uzzīmē gleznu vai 

nodziedi dziesmu. Ziemassvētkos 

nav nozīmes dāvanas materiālajai 

vērtībai, bet gan daudz svarīgāk 

ir, lai tas nāk no sirds! 

 

 

 

 

 

 

Galvenais ir neaizmirst par ap-

sveikuma kartiņu, jo saldumi tiek 

apēsti, ziepes izmantotas, rotas 

bieži mēdz pazust vai saplīst, bet 

kartīti varēs vienmēr apskatīties 

un priecāties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Uzmanību!  

Ir sācies pirmssvētku laiks, kad 

mēs katrs starp mājas darbu un 

mandarīnu mizu kaudzi, dru-

džaini plānojam dāvanu sarakstu 

saviem mīļajiem. Bet neaizmirsī-

sim arī par sevi! Tāpēc nekautrē-

jies un droši uzraksti  vēstuli ar 

savām vēlmēm īstajam Ziemas-

svētku vecītim! 

 

 

 

 

 

 

Hohoho! Lūk arī adrese: 

Santa Claus 

Arctic Circle 

96930 

Rovaniemi 

Finland 

Rakstu sagatavoja Agnese Upeniece 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Y5a36By1g-FKKM&tbnid=_Q9TrTB25fp6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsweetclipart.com%2Ftwo-black-footprint-silhouettes-484&ei=AkGCUpKvDtT54QSAy4CQBQ&psig=AFQjCNHHWhPWeg2H_rv4Fl7PF
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Čau, čau, čau!!! Klāt ir ilgi gaidītais cerību, miera un pārdomu laiks, kad visi vēlamies atskatīties uz paveikto, 

pārdomāt izdarīto un uzbūvēt lielu sapņu taku nākamajam gadam. Šis ir arī laiks, kad visi ģimnāzisti kļūst aizņemti un atbildī-

gāki, jo saprot, ka semestra beigas un atzīmju izlikšana strauji tuvojas. PVĢ ģimnāzistu parlaments šajā semestrī ir veiksmīgi 

darbojies, esam paveikuši daudzus mazus un arī lielus darbiņus. Taču šajā avīzes numurā nerakstīšu par to, ko esam paveikuši, 

bet par to, kas un kādi tad mēs paši īsti esam.  

Lai jūs vairāk uzzinātu par mūsu komandu, lūk, pašu parlamentāriešu atbildes uz trim jautājumiem:  

Kāpēc nolēmi iesaistīties PVĢ parlamentā? 

Kāds ir Tavs lielākais ieguvums/sasniegums šajā 1.semestrī? 

Kā Tu raksturotu mūsu parlamentu? 

 

 

 

 

 

 

Renāts  Konovalovs  1.B 

1.Nolēmu iestāties, jo iepriekš biju 

jau iesaistījies pašpārvaldē, man tas 

patika, tāpēc, sākot mācīties PVĢ, 

nolēmu, ka arī šeit iestāšos parla-

mentā. 

2. Jauni draugi, lielāka pieredze. 

3. Aktīvs, radošs, zinošs, komuni-

kabls, draudzīgs, saprotošs, izpalī-

dzīgs, jautrs un jauks kolektīvs.   

 

 

 

 

 

 

 

Andis Stabulnieks 1.D 

1.Iesaistījos, jo es domāju, ka parla-

ments ir vieta, kurā man jābūt. 

 

 2.Lielākais ieguvums noteikti ir 

jaunie klasesbiedri un draugi. 

3. PVĢ parlaments ir skolas  vienu 

no atraktīvāko cilvēku veidota 

grupa, kura izvirza ļoti augstus 

mērķus un tos sasniedz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Agnese  Mainule  2.A 

1.No sākuma nedomāju tur iesais-

tīties, bet tad mani automātiski, 

bez nekādām iespējām iebilst, ieli-

ka parlamentā. Tagad pat esmu 

priecīga par to. Man ļoti patīk. 

2.Šobrīd neko tādu par savu iegu-

vumu nevaru nosaukt, ja nu vienī-

gi, iesaistīšanos parlamentā. 

3. Ideju, smaidu, smieklu, jauku 

vārdu, domu, darbu un radošuma 

pilna kompānija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grieta Kolosova 3.A 

1.Parlamentā iesaistījos, jo esmu 

tāds cilvēks, kuram patīk darīt ra-

došas lietas, patīk organizēt. Vēlē-

jos iesaistīties jau 1. kursā, bet tad 

brīvais laiks tam nebija  labvēlīgs, 

bet šogad ārpusstundu aktivitātes 

ir samazinājušās, tāpēc arī ir laiks, 

ko varu pavadīt, darbojoties parla-

mentā. 

2. Priecājos un par sasniegumiem 

uzskatu darbus, kuriem biju uzstā-

dījusi konkrētu mērķi vai arī kurus 

tīri nejauši gadījies paveikt ļoti la-

bi. Tādu darbu šajā semestrī bija 

daudz, tāpēc tā grūti teikt, kurš tad 

no tiem bijis vislielākais. 

3. Interesants un daudzveidīgs, jo 

katrs parlamentārietis ir citādāks, 

katram ir savs viedoklis un idejas, 

tāpēc ļoti priecājos, ka darbi neap-

stājas konkrētā brīdī, bet vienmēr 

kustas uz priekšu.  

 

Parlamenta ziņas 

Rakstu sagatavoja Ieva Grēvele 

PVĢ parlaments novēl  

visiem gaišus un mīlestības pilnus svēt-

kus. Daudz prieka , smieklu un pozitīvu 

emociju jaunajā 2014.gadā!!!  

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Y5a36By1g-FKKM&tbnid=_Q9TrTB25fp6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsweetclipart.com%2Ftwo-black-footprint-silhouettes-484&ei=AkGCUpKvDtT54QSAy4CQBQ&psig=AFQjCNHHWhPWeg2H_rv4Fl7PF
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Anketa 

Vārds 

Uzvārds 

Horoskops 

Dzīves moto 

 

Mīļākais sporta veids 

Mīļākā grāmata 

Mīļākā filma 

Mīļākais/-ā aktieris/ aktrise 

Mīļākais mūzikas stils 

Mīļākais/-ā dziedātājs/-a vai grupa 

Mīļākā krāsa 

Acu krāsa 

Par ko gribējāt kļūt bērnībā? 

Mīļākais gadalaiks 

Mīļākie svētki 

Kas Jums garšo? 

Kas Jums negaršo? 

Vai Jums ir mājdzīvnieki? 

Sapņu valsts 

Mīļākais mācību priekšmets skolas 

laikā? 

Cik ilgi strādājat PVĢ? 

Novēlējums PVĢ audzēkņiem 

 

 

 

Silvija 

Kivko  

Vērsis, ko, protams, labāk nekaitināt. 

It kā jau nav, bet šī brīža aktuālā doma: “Krāj pozitīvus iespaidus, nevis 

lietas!” 

Patīk skatīties hokeju, katra vakara nodarbe – velotrenažieris. 

Viena īpaša mīļākā nekā nav, grāmatai ir jāaizskar sirdi. 

No filmām neskatos šausmenes un vardarbību. 

Apbrīnoju (bet ne mīļākā aktrise) Sofijas Lorēnas vitalitāti. 

Nepatīk krievu dziesmas. 

Patīk “50 CENT” :)), bet visu nosaka attiecīgā brīžanoskaņojums. 

Dzeltena 

Zila 

Par ārstu 

Pavasaris, kad viss zaļo un zied.  

Ziemassvētki 

Pica, suši, zemenes...visi saldumi. 

Neēdu neko skābu  

Bija bezgala jauka sunīte Berg Zibetta. 

Norvēģija 

Vācu valoda 

 

No pirmsākumiem.  

Dzīvojiet šo brīdi, nevis gremdējieties pagātnē vai tukši sapņojat par 

rītdienu!!! 

Katru dienu mēs visi satiekamies ar skolotājiem. Mēs redzam viņu ārējo izskatu, dzirdam balsi, bet dažreiz gribas uzzināt ko 

vairāk. Tieši tāpēc ir izveidota anketa, uz kuras jautājumiem atbildēs dažādi PVĢ skolotāji. Šoreiz atklāsim interesantas lie-

tas par latviešu valodas un literatūras skolotāju Silviju Kivko. 

Rakstu sagatavoja: Laima Givoina 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Y5a36By1g-FKKM&tbnid=_Q9TrTB25fp6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsweetclipart.com%2Ftwo-black-footprint-silhouettes-484&ei=AkGCUpKvDtT54QSAy4CQBQ&psig=AFQjCNHHWhPWeg2H_rv4Fl7PF
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Aktuāli 

Jauna sērga? 

Vien retais nebūs dzirdējis par 

atkarību raisošo spēli „Candy 

Crush”.  Ja ne spēlējis, tad saņē-

mis kaitonošos uzaicinājumus 

pievienoties spēlei savā Facebook 

profilā  gan. Tomēr tā aizrauj, jo 

ļauj sacensties ar saviem drau-

giem un rodas vēlme pēc iespējas 

ātrāk sasniegt nākamo līmeni. 

 

 

 

 

 

 

 Sākumā līmeņus iziet ir ļoti vieg-

li, taču ar laiku tie kļūst arvien 

grūtāki un daži prasa vairākas 

dienas ,pat nedēļas. Arī  PVĢ sko-

lēnus pārņēmis „Candy Crush” 

vilinājums un starpbrīžos manā-

mi bariņi, kuros jaunieši cenšas 

sasniegt nākošo epizodi savās 

telefona aplikācijās. Varbūt pat 

tikt līdz kārotajam 500. līmenim- 

spēles beigām (vismaz pagaidām, 

jo veidotāji sola jaunas epizodes 

un līmeņus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemēram, es esmu sasniegusi 

102. līmeni, kuru izmisīgi cenšos 

iziet jau vairākas dienas. Dažkārt  

„Candy Crush” ir iemesls neiz-

pildītajiem mājas darbiem un no 

rīta aizpampušajām acīm, jo ie-

priekšējā vakarā līdz vēlai stun-

dai esmu centusies sasniegt nā-

košo līmeni. Piedodiet par šo, 

šķietami muļķīgo iemeslu, skolo-

tāji, bet tā tas ir! 

 Mani nosodīt var tikai tie, kas 

nav padevušies „Candy Crush” 

vilinājumam. Tāpēc, draugi, at-

balstīsim viens otru un palīdzē-

sim, sūtot pazaudētās dzīvības! :)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRA PASĀKUMU 

AFIŠA 

15. DECEMBRIS, plkst.1500 

Tirgus laukumā, Pilsētas egles 

iedegšanas svētki „Ak, eglīte, tu 

altāris sveču priekam”  

18., 20. DECEMBRIS, plkst. 1800 

Ziemassvētku pasākumi Preiļu 

Mūzikas un mākslas skolā 

 

 

  

 20. decembrī, plkst. 18.00  

Preiļi KN popgrupas “Lāsītes” 

Ziemassvētku koncerts 

20. DECEMBRIS, plkst. 2000 

Preiļu Alternatīvās Kultūras Atbal-

sta Centrā (PAKAC) iluzionista 

šovs un akustiskais koncerts ar 

jauno ģitāristu ansambli, vakarā 

diskotēka 

 

 

 

21. DECEMBRIS, plkst. 1000-1300 

Raiņa bulvāra laukumā 

„Ziemassvētku tirdziņš” 

25.DECEMBRIS, plkst. 1700 

Preiļu KN Deju kopu GAIDA, 

DANCARI, TALDERI koncerts 

„Ziemassvētku zvanu skaņās” 

 

 

 

 

 

26. DECEMBRIS, plkst. 1900 

Preiļu KN Ziemassvētku groziņu 

balle „Cepuru parāde” 

1.JANVĀRIS, plkst. 0030 

Preiļu KN Gadu mijas balle, ieeja 

par brīvu 

  

 

Rakstu sagatavoja Santa Fedotova 
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Radošā lapa 

Galvenā redaktore: Līva Luriņa 

Skolotājs konsultants: Ingūna Patmalniece 

Žurnālisti: Laima Givoina, Santa Fedotova, Ieva 

Skutele, Laima Mukāne, Grieta Kolosova, Ieva 

Grēvele, Agnese Upeniece, Kristīne Litavniece 

Mākslinieciskais noformējums: Laila Givoina 

Datorsalikums: Andis Stabulnieks, Līva Luriņa 

PREIĻU  VALSTS  ĢIMNĀZIJAS  

AVĪZE 

PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 

Kooperatīvā iela 6 

Tālr.: 653 21663,  

Fakss: 653 21745, 

E-pasts: preiluvalstsgim@pvg.edu.lv  

 

Vasara Pa 

Ir tikai mirklis pirms sniega, 

pirms klusā zemes miega.  

Vēl liepziedi nav pumpurus dzinuši. 

Un Ievu smaržas nav. 

Zāles nav, tikai kūla. 

Ielās bezvēja jūra. 

Ne koku lapas vajag, 

ne ceļmalu putekļu. 

Pat sniegpulkstenīšus nevajag  

manam pieskārienu pavasarim. 

/Agnese Upeniece/ 

 

Nesaprastā laime 

Ik rītu man ļauts spēlēt 

Uz smalkām rītausmas stīgām, 

Mazliet pie saknēm pasēdēt 

Tik spēcīgām, tik dzīvām. 

 

Ik vakaru es drīkstu 

Uz saules rietu lūkoties, 

Baudīt sūnu mīkstu 

Un koku matos šūpoties. 

 

Cik daudz mums visiem dots, 

Tik nezinām mēs cenas 

Tai laimei, kas nav sods, 

Pēc kuras visi dzenas... 

 

 

Ziema 

Iepūt manī dzīvi, ziema, 

Tā zūd līdz ar novembra lietiem, 

Kā izskanējusi dziesma, 

Kas ķeras aiz vientuļiem mietiem. 
 

Sasaldē tās nevīžīgās peļķes, 

Kas nievājoši pakaļ noraugās, 

Ļauj sabradāt tās neļķes, 

Pie skumju kapa nomestās. 
 

Es neprotu vairs ciest. 

Viss izskalots ar lietiem. 

Ak, ziema, rudens manī dziest, 

Arvien starp vientuļiem mietiem... 

/Kristīne Litavniece/ 
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