
   

Preiļu Valsts ģimnāzijas  

avīze 

#1 decembris 

 2014 

Šajā klusajā Adventes laikā, kad apkārt 

iestājies miers un klusums, ar sniega 

mežģīnēm klāto dabu un pārslu mir-

dzošo baltumu, gribas vien saritināties 

mīkstā segā, paņemt plaukstās kūpošu 

tējas krūzi, būt mājās, kuras ir miera 

osta... Viens mirklis, un svētku sajūta 

paspējusi ieraut galvu reibinošā pirms-

svētku virpulī. Piparkūkas, mandarīni, 

lampiņas, svētku dziesmas, veikalu 

skatlogos pašas iekārojamākās dāvanas. 

Viss ir skaisti, tik skaisti. 

Taču mums, ģimnāzistiem un skolotā-

jiem, pirms brīvdienām vēl smags darbs 

priekšā jeb 1. semestra noslēgums! Ie-

spējams, daudziem pēdējais gada mēne-

sis saistās ar nepadarītiem darbiem un 

uzdevumiem, ar ko jātiek galā. Lai šajā 

steigā un skrējienā saglabātu veselo sa-

prātu, vajag būt organizētiem un saplā-

not veicamās lietas. 

Ar ko sākt? Kaut vai ar plānu rītdienai- 

ko vēlies padarīt, ko satikt un ko uzzi-

nāt. Tas ir kā mājasdarbs, kuru vienkār-

ši jāpaveic, lai sajustu pirmo pozitīvo 

efektu. Izvērtē prioritātes un izdari visu 

pēc iespējas labāk. 

Varam jau smaidīt par Jaunā gada lē-

mumiem, kas mainīs mūsu dzīvi un 

uzskatīt, ka tāpat nekas neizdosies. G. 

Rača dziesmā "Ēnu spēles" izteikta vēr-

tīga atziņa: "...bet ja ceļš tavs ved nekur, 

neej tur." Tādēļ katru reizi gadu mijā 

būtiski apņemties kaut ko, piemēram, 

vairāk izglītoties, neslinkot, uzsākt ve-

selīgu dzīvesveidu u.t.t. Vissvarīgākais 

ir tas, ka mērķis ticis uzstādīts. ka ir ceļš 

un ticība sev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visbeidzot- katru jaunu dienu sāciet ar 

smaidu uz lūpām un sajūtu, ka Jums ir 

šodiena un Jūs to pavadīsiet vislabāka-

jām veidā! 

 

 

 

Priecīgu un gaišu decembri un piepildī-

tus svētkus vēlot, Agnese. 

 

Šajā numurā: 

 

  intervija ar atraktīvo, jauko 

Santu Ancāni(2.lpp) 

   Ieteikumi, kā interesanti, 

neordināri izveidot dāvanas, 

dekorācijas.(3. lpp) 

  dažādas lietas par skolotāju 

Ināru, ko tu iespējams vēl nezi-

nāji (4. lpp) 

 Aktualitātes PVĢ un Preiļos

(5. lpp) 

ko darīt Preiļos Ziemassvētkos 

un Jaungadā (6.lpp) 

horoskopi 2015. gadam (7.lpp) 

Interesanti joki par skolas dzī-

vi (9.pp) 

 

 



 2 

 Laikā, kad Adventes vainagā iedegtas visas četras svecīte, māju logos mirgo Ziemassvētku lampiņas, apkārt 

virmo mandarīnu smarža un tikko ir izsaiņotas dāvanas, pienāk Jaunais gads ar jauniem mērķiem, kurus vēlamies piepildīt 

2015.gadā. Arī mēs, ģimnāzisti un pārējie Preiļu novada jaunieši, vēlamies šo gadu padarīt pēc iespējas veiksmīgāku, aktīvāku 

un radošāku, tāpēc šoreiz intervējām jauniešu lietu speciālisti Santu Ancāni. 

Kā Jūs pavadāt Adventes laiku? 

Adventes laiku pavadu, parasti, ga-

tavojot Adventes vainagus, rotāju-

mus un dāvanas... rakstot Ziemas-

svētku apsveikumus un mēģinot 

visu apdarīt un paspēt līdz Ziemas-

svētkiem. Gribu vienmēr visu pa-

spēt. Lai jaunajā gadā nepaliek nepa-

darīti vecie darbi. Adventes laikā es 

sevi noskaņoju un sagatavoju Zie-

massvētkiem…  

 

 Bez kā Jums nav iedomājami Zie-

massvētki? 

Bez ģimenes un draugiem, bez mīļa-

jiem. Bez zaļas un smaržīgas egles 

mājās. Bez pārdomām. Bez dāva-

nām. Bez Ziemassvētku vakariņām. 

Bez svecēm. Bez Ziemassvētku mū-

zikas. Bez mandarīnu un piparkūku 

smaržas... un sniega. 

 

Kā Jūs parasti sagaidāt Jauno gadu? 

Kopā ar draugiem kādā jautrā ballī-

tē. Parasti izvēlamies katru gadu 

izdomāt kaut ko citu, sagaidīt citā 

vietā, citā pilsētā. 

No pagājušā gada esam ar draugiem 

sākuši tradīciju pirms Jaunā gada 

salasīties ziemas piknikā mežā...ar 

desām, karstvīnu, maskām un jautrī-

bu un cienastu meža zvēriem. Ceru, 

ka arī šoziem aizbrauksim uz mežu. 

 

Varbūt atceraties kādu interesantu/

smieklīgu svētku atgadījumu, par 

kuru vēlaties pastāstīt? 

Godīgi...smieklīgu neatceros... Bet 

spilgti atmiņā palikuši ģimenes Zie-

massvētki, kuros gaisā laidām papī-

ra laternas un sūtījām debesīm katrs 

savu kvēlāko vēlēšanos. 

 

Kādas ir Jūsu 2015. gada apņemša-

nās? 

Es negaidu 1.janvāri un jauna gada 

iestāšanos, lai kaut ko apņemtos. Es to 

daru tad, kad jūtu iekšēju vajadzību 

pēc tā... Tam, lai cilvēks sāktu mainī-

ties, ir vajadzīga vēlēšanās, nevis Jau-

nais gads. 

 

Kas ir vajadzīgs, lai visus iecerētos 

mērķus sasniegtu? 

Patiesa un īsta vēlēšanās. Viss ir vien-

kārši. Ir ĻOTI JĀGRIB.... Un jādara. 

Tad viss izdosies! 

Jo visi sapņi un visas lietas, ko patiesi 

no sirds vēlamies, agrāk vai vēlāk pie-

pildās. 

 

Jūsuprāt, ko Preiļu jaunieši sagaida 

no 2015.gada? 

To pašu, ko visi citi cilvēki vienmēr 

gaida no nākamā gada – laimīgāku, 

priecīgāku, bagātāku, interesantāku, 

veiksmīgāku un skaistāku 2015.gadu! 

Ko Jūs novēlāt mums, ģimnāzistiem, 

šajā gadā? 

Tieši tādu visiem Preiļu jauniešiem un 

arī jums, ģimnāzistiem, es to novēlu! 

LAIMĪGU UN SKAISTU JAUNO GA-

DU! Labāku par visiem iepriekšē-

jiem!!!  

 

Intervija 

Rakstu sagatavoja Daiga Golubeva 

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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Kad uz skolu nākam ar pirmo ausmu, bet mājās dodamies krēslainā vakarā, un, kad e- kla-

si pāršalc pārbaudes darbu vilnis, tad kļūst skaidrs, ka semestra beigas jau pavisam tuvu. Tomēr caur lielo steigu, 

konsultāciju apmeklējumiem un grāmatu kalniem uz rakstāmgalda, nedrīkst aizmirst, ka straujiem soļiem tuvojas Zie-

massvētki. Tas ir laiks, kad pateikt paldies mīļajiem, palutināt sevi un citus ar kādu gardumu, kā arī atcerēties par 

senlatviešu tradīcijām.  

Salaveča dāvanu maisā.  

Konfektes ir gardums, kas patīk visa 

vecuma cilvēkiem, ar to dāvināšanu 

nekad nevar ”nošaut greizi”. Tomēr, 

lai tajā ieliktu vairāk rūpju, nekā tikai 

iebēršana piemērota izmēra maisiņā, 

”konfekšu eglīte” būs labs risinājums 

cienastam, dodoties ciemos, skaistam 

dekoram uz svētku galda, kā arī vien-

kārši mīļai dāvanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 Jebkura dāvaniņa, kas sarūpēta ar mī-

lestību, ir skaista. Tomēr, lai tās saņē-

mējs ar lepnumu to rādītu apkārtējiem 

vēl pat neizsaiņotu,  vajadzētu pacen-

sties arī pie tās iesaiņošanas. Tam nav 

vajadzīgs ne neizmērojams talants, ne 

arī papildus līdzekļi, pietiek ar brīdi 

laika un radošu pieeju vienkāršām lie-

tām.  

 

 

 Saulgriežu vakarā.  

Gandrīz katrs latvietis zina vismaz 

vienu ticējumu par to, kas būtu jādara 

Ziemas saulgriežos, tomēr lielākā daļa 

tos nemaz nav izmēģinājuši. Ne velti 

senlatviešiem ticējumi bijuši svarīgi, 

tāpēc varbūt tieši šis ir tas gads, kad 

arī Tev būtu vērts uzzināt no kuras 

puses nāks precinieks vai ko Tev sola 

nākamais gads?  

 Lai būtu daudz naudas, Ziemassvēt-

ku vakarā melns kaķis jānes uz baz-

nīcu.  

 Ja meita redz Ziemassvētku naktī 

kādu puisi viņai kreklu pasniedzam, 

tad tas būs viņas brūtgāns. Ja puisis 

tā pat redz meitu, tā būs viņa brūte.  

 Ziemassvētku rītā agri jāceļas, lai 

visu gadu varētu agri celties.  

 Lai veiktos darbi un būtu izveicīgs, 

tad Ziemassvētku rītā pirms saules 

lēkta jāiekur uguns. 

Ziemassvētku noskaņai.  

Lai Ziemassvētku vakara fotogrāfijas 

ģimenes fotoalbumā būtu īpaši skais-

tas un netrūktu svētku noskaņas mājā, 

sapulcējieties kopā ar visu ģimeni un 

izgatavojiet skaistus dekorus! Tas būs 

gan brīdis kopā būšanai, gan arī prieks 

par pašu paveikto! 

 

  

 

 

 

 

 

Ieteikumi  

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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Anketa 

Rakstu sagatavoja: Laima Givoina 

Vārds Ināra 

Uzvārds Krusta 

Horoskops Vērsis 

Dzīves moto 
Ne viss ir zelts, kas spīd, un nedari otram 
to, kas pašam nepatīk. 

Mīļākie svētki Līgo 

Mīļākais gadalaiks Pavasaris 

Mīļākā filma "Vējiem līdzi" 

Mīļākais/-ā aktieris/aktrise Lilita Ozoliņa 

Mīļākais mūzikas žanrs Šlāģermūzika 

Mīļākais/-ā dziedātājs/-ā vai grupa 

To ir daudz, bet, protams, pārdzīvoju par 
„Galaktiku” un Rēzeknes Zaļo pakalnu 
kori. 

Mīļākā nedēļas dienas Sestdiena 

Acu krāsa Zili pelēka 

Par ko gribējāt kļūt bērnībā? Par dziedātāju 

Neaizmirstamākais piedzīvojums PVĢ "Iepazīsimies vakars" 

Kādi ir Jūsu hobiji? Lasīt, adītm klausīties mūziku 

Kas Jums garšo? 
latviešu ēdienkarte – pelēkie zirņi, sau-
tējumi 

Kas jums negaršo 
negaršo – eksotiskie ēdieni – gliemeži 
utt. 

Vai Jums ir kādas iesaukas? Nezinu, neviens nav atklāti pateicis. 

Vai Jums ir mājdzīvnieki Suns un kaķis 

Vai Jūs spēlējat kādu mūzikas instrumen-
tu? 

Pirms daudziem gadiem nedaudz klavie-
res. 

Cik ilgi strādājat PVĢ? Otro gadu 

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 

Aicinām Jūs nobalsot par Preiļu 1. 

pamatskolas projektu skaņas apa-

ratūras iegādei pasākumu ap-

skaņošanai . Balsošana ir bezmaksas. 

Nobalsojiet 3 veidos un katrs 

piešķiriet projektam 3 balsis: pirmo 

balsi - izmantojot mobilo telefonu, 

otru balsi - draugiem.lv un trešo - in-

box.lv. 

Vairāk informācijas labiedarbi.lv vai 

preili.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Latvijas “Vine” (sešu sekunžu 

garu video sociālo tīkls, aplikācija) 

slavenību ir kļuvusi Renāte Vaivode. 

Viņas video ir apskatīts apmēram 

7000 reižu, tas Latvijas mērogiem ir 

daudz. Taču Renāti vēl nav skārusi 

zvaigžņu slimība Viņa ir pateicīga 

visiem, kas palīdzēja tapt šim video. 

Nacionālās hokeja līgas 

(NHL) Zvaigžņu spēles 

balsojumā Bufalo "Sabres" latvi-

etis  Zemgus Girgensons savācis 

gandrīz divreiz vairāk balsu 

nekā 2.pozīcijā esošais dalīb-

nieks. 

Balsošana noslēgsies 1. janvārī, 

un seši visvairāk balsu saņēmu-

šie pēc pozīcijas - vārtsargs, divi 

aizsargi un trīs uzbrucēji - ga-

rantēs sev dalību Zvaigžņu spē-

lē, kas 25. janvārī notiks Kolum-

busā. Pārējos spēles dalībniekus 

noteiks līga. Tāpēc aicinām bal-

sot par Zemgu Girgensonu! No 

viena IP adreses var  nobalsot 10 

reizes.   

 

Uzasini savas slidas un dodies 

uz jaunatvērto slidotavu un ho-

keja laukumu pie Preiļu 

1.pamatskolas! 

Slidotavā ir iespēja baudīt ziemas 

priekus, spēlēt hokeju, mācīties 

slidot. Visus jautājumus, kas 

saistīti ar hokeja nodarbībām un 

slidotavas noslogojumu, var nos-

kaidrot, zvanot hokeja un 

slidošanas trenerim Vladimiram 

Točko, tālrunis 29509770 vai Prei-

ļu novada mājaslapā 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstu sagatavoja: Andis Stabulnieks 

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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Afiša 

Rakstu sagatavoja Andis Stabulnieks 

Viens no gada noslogotākajiem laikiem pasākumu organizatoriem, vadītajiem, kultūras ēkām ir gada beigas, proti, Ziemassvēt-

ku un Jaungada nedēļas. Bez šaubām, Preiļos arī ir, ko darīt. Šajā lapā ir apkopoti pāris aktivitātes. 

 

20.decembrī no pulksten 10.00 līdz 

13.00 laukumā Raiņa bulvārī notiek 

Ziemassvētku tirdziņs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. decembrī Preiļu Kultūras centrā 
plkst. 18:00 norisināsies pasaules skais-

tāko melodiju koncerts 
„CEĻOJUMSUZ ZIEMASSVĒT-
KIEM”. Biļetes uz koncertu iespējams 

iegādāties kultūras nama un  „Biļešu 
Paradīze”kasēs 

un www.bilesuparadize.lv, biļešu ce-
nas: 7, 10, 12 EUR.  
 

 

25. decembrī plkst. 17.00 Preiļu KN 

Deju kopu DANCARI un TALDERI 

Ziemassvētku koncerts 

25. decembrī plkst. 21.00 Pelēču KN 

Ziemassvētku groziņu balle kopā ar 

grupu „Ceļavējš" 

 

 

 

 

 

26. decembrī plkst. 21.00 Preiļu KN 

Ziemassvētku diskotēka. Biļešu cena: 

EUR 3.00 

27. decembris Aizkalnes KN plkst. 

19.00 Ziemassvētku koncerts, plkst. 

22.00 Ziemassvētku balle 

 

 

 

27. decembris Aizkalnes KN plkst. 

19.00 Ziemassvētku koncerts, plkst. 

22.00 Ziemassvētku balle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. decembrī plkst. 20.00 Preiļu KN GA-
DA LIELĀ BALLE „Karnevāla nakts”. 

Spēlē grupa BALTIE LĀČI. Balles vieno-
jošais simbols - Venēcijas maska. Biļetes 
iepriekšpārdošanā! Ieeja: EUR 10.00 (ar 
vietas rezervēšanu pie galdiņiem), EUR 
7.00 (bez vietas rezervēšanas pie galdi-
ņiem) 

 

 

 

 

31. decembrī plkst. 23.30 Preiļos, Raiņa 
bulvārī 19, Jaunā 2015. gada sagaidīšana 
un svētku salūts. 

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
http://www.bilesuparadize.lv/events/venue/269


 7 

Horoskopi 2014. gadam 

AUNS 

Attiecībās ar pretējo dzimumu problē-

mas neradīsies tad, ja nebaidīsieties 

atzīt savas kļūdas! Pārsvarā diezgan 

mierīgs gads, bez nopietniem konflik-

tiem. Ja 2015.gadā jums nebūs iespēju 

uzsākt savu biznesu, tad izvēlieties 

profesiju un nodarbi, kurā būsiet mak-

simāli neatkarīga no apkārtējo ietek-

mes. Visticamāk, ka panākumus gūsiet 

jau zināmās profesionālās darbības 

jomā. Pievērsiet uzmanību veselīga 

uztura jautājumam, veselības profi-

laksei. 

VĒRSIS 

Vērša zīmes ir ļoti uzticamas un pacie-

tīgas, vērši ļoti smalki spēj just savus 

dvēseles sabiedrotos, tāpēc gadam jā-

būt īpaši jūtīgam. Nepakļaujieties pro-

vokācijām un sarežģījumi neradīsies. 

Vērša zīmes ir grūti motivējamas uz 

jauniem darbiem, viņi var būt pasīvi 

bet izvēloties savu mērķi tie iet līdz 

galam, tāpēc vēlams jau gada sākumā 

skaidri nospraust sev mērķus un tiek-

ties uz tiem visa gada garumā.         

Visu gadu jutīsieties labi, veselību nes-

kars nekādas dižas problēmas! 

 

DVĪŅI 

Stabils gads attiecību veidošanai! 

Zvaigznes vēstī, ka veiksmi varat gūt 

sfērās, kurās veiksmīgi spēsiet izmantot 

visus savus talantus – aktierprasmi, 

spēju manipulēt ar cilvēkiem, oratora 

prasmi. Izmantojiet oratores talantu 

savu mērķu sasniegšanai. Gada vidū 

iespējami negaidīti, bet patīkami pār-

steigumi. Visu gadu veselības problē-

mām nevajadzētu rasties tiem Dvīņiem, 

kuri piekopj veselīgu dzīvesveidu! 

 

VĒZIS 

Zvaigznes vēstī, ka Zilās Kazas gadā 

jums būs visas iespējas sastapt savu 

otro pusīti. Ja esat izveidojusi pastāvī-

gas attiecības, tad zvaigznes 2015.gadā 

sola pārsteigumus… Vairumu tipisko 

Vēžu būs iespējams sadalīt divās lielās 

grupās. Tādos, kuri sevi pilnībā veltīs 

karjerai un profesionālajai attīstībai un 

tādos, kuri nolems šajā gadā atpūsties. 

Ieguvēji būs visi! Horoskopi vēstī, ka 

2015.gadā jutīsieties lieliski. Neaizmir-

stiet par aktīvu un veselīgu dzīvesvei-

du.  

 

 

LAUVA 

Ja atrodaties otrās pusītes meklējumos, 

tad zvaigznes sarūpējušas patīkamus 

romantiskus pārsteigumus 2015.gadā 

un nav izslēgts, ka vēlāk piedzīvojumi 

noslēgsies ar laulības reģistrāciju. 

Veiksies jomās, kas saistītas ar  cilvēku 

apkalpošanu. Esat atvērtas jauniem 

kontaktiem, tomēr sargieties no krāp-

niekiem. Centieties neaizdot naudu, jo 

atpakaļ to saņemt būs ļoti grūti. Pievēr-

siet uzmanību veselīgam dzīvesveidam 

un slimību profilaksei. 

 

JAUNAVA 

Jūs gaida romantiski notikumi ziemā 

un mīlas pārpildīta vasara. Arī pavasarī 

iespējami pavisam neprognozējami 

mīlas piedzīvojumi, kas var satricināt 

ierasto ikdienu. 2015.gads var kļūt par 

lielisku fundamentu uz kura veidosiet 

turpmāko gadu karjeru. Ja ievērosiet 

veselīgu dzīvesveidu, uzturā lietosiet 

veselīgus produktus, nepiemirsīsiet par 

fiziskām aktivitātēm, tad kopumā par 

veselības problēmām nesūdzēties. 

 

SVARI 

  Savstarpējās attiecības ar pretējā dzi-

muma pārstāvjiem veidosies pozitīvā 

un romantiskā gaisotnē. Darbi 

2015.gadā jums ies no rokas, pratīsiet 

gūt apkārtējo cieņu un atzinību. Patu-

riet gan savus ieguldījumu plānus sle-

penībā un nelielieties ar tiem, jo šādā 

veidā varat pievērst negodīgu cilvēku 

uzmanību. Atcerieties, ka uz pasaules 

nav nekā dārgāka par jūsu veselību! 

 
SKORPIONS 

Horoskops vēstī, ka Zilās Koka Kazas 

gads var kļūt par samērā sarežģītu laika 

periodu, ja runājam par savstarpējām 

attiecībām. Nebīstaties atzīt savas kļū-

das! Visticamāk, ka veiksmīgi darbo-

sieties jau pazīstamā darbības jomā, 

jauniem projektiem laika neatliks. 

2015.gadā pievērsiet uzmanību veselī-

ga uztura jautājumiem, veselības profi-

laksei. . 

 

 

 

 

 

 

STRĒLNIEKS 
Centieties ievērot līdzsvaru attiecībās, ar 
mīļoto izlīgt pēc iespējas ātrāk un neturēt 
ļaunu prātu, tad milzīgi satricinājumi 

2015.gadā nav sagaidāmi. Zvaigžņu pēt-
nieki uzskata, ka 2015.gadā jums piemitīs 
pietiekami daudz enerģijas, lai gūtu vērā 
ņemamus profesionālos sniegumus. Kon-

trolējiet izdevumus, tiem būs tendence 
pārsniegt ieņēmumus  
MEŽĀZIS 
Atsakoties no savstarpējiem konfliktiem 

un ieklausoties mīļotajā negaidīti varat 

apjaust, cik patiesībā viņš jums ir dārgs. 

2015.gada horoskops vēstī, ka šajā laika 

periodā jums radīsies diezgan labas iespē-

jas kļūt par līderi, izcelties starp kolēģiem. 

Zvaigznes iesaka pievērst uzmanību slimī-

bu profilaksei, kā arī pievērsties veselī-

gam dzīvesveidam. Meklējiet informāciju 

par veselīgu uzturu, tas šobrīd ne tikai ir 

moderni, bet arī veselīgi un ekonomiski 

izdevīgi. 

ŪDENSVĪRS 

2015.horoskops vēstī, ka attiecības ar pre-

tējā dzimuma pārstāvjiem veidosies vieg-

li, bez liekas emocionālās spriedzes. Ja 

neslinkosiet, tad šajā gadā jums būs iespē-

ja sasniegt daudzus mērķus. Zvaigznes 

brīdina atturēties no iesaistīšanās riskantos 

un vieglas peļņas gūšanas projektos. 

Pastāv varbūtība, ka iesaistoties šādās 

darbībās zaudēsiet gan ieguldīties līdzek-

ļus, gan savu reputāciju. 2015.gadā īpašu 

uzmanību nepieciešams pievērst imūnsis-

tēmai. 
 ZIVIS 

Zilās Koka Kazas gads var būt piesātināts 

ar dažādiem notikumiem. Ja atrodaties 

otrās pusītes meklējumos, tad iespējams 

tieši 2015.gadā sastapsiet savu mīļoto. 

2015.gadā savu uzmanību koncentrēsiet 

personiskās labklājības palielināšanai, 

komforta paaugstināšanai mājoklī. Zvaig-

žņu pētnieki samērā optimiski pieņem, ka 

2015.gadā milzīgām problēmām ar veselī-

bu nevajadzētu rasties. Ja nu vienīgi jūs 

pašas neradīsiet “problēmu”, kuru centī-

sieties risināt visa gada garumā.  

Rakstu sagatavoja Laila Givoina 

 Ticēt zvaigžņu kartes vēstījumiem vai nē, ir katra paša ziņā, taču reizēm zvaigznes mums stāsta ļoti daudz. Arī mēs šajā avīzē nolēmām  

ieskatīties, ko astrologi sola 2015. gadam.-Zilās Kazas gadam. Te būs jūsu veiksmes un laimes horoskops. 

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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Universitātes tiesībzinātņu fakultātes profesors eksā-

menā jautā studentam: 

- Ja jūs vēlētos uzcienāt kādu ar apelsīnu, ko jūs viņam 

teiktu? 

- Lūdzu, cienājieties! 

- Ak dievs, jūs taču esat jurists! 

- Nu, labi. Tad es teikšu: "Ar šo es bez viltus, maldības 

un spaidiem piedāvāju jums visas man piederošās tiesī-

bas, labumus, priekšrocības un citas intereses pār īpa-

šumu, kurš man pieder uz likumīga pamata, nav pār-

dots, ieķīlāts vai kā citādi apgrūtināts ar saistībām, pa-

rādiem un trešo personu prasībām, tālāk sauktu par 

"APELSĪNU", kopā ar visiem tā piederumiem - mizu, 

mīkstumiem, sulu un sēkliņām, ar tiesībām izspiest 

sulu, sagriezt, sasaldēt vai kā citādi patērēt, izmantojot 

jebkādas ierīces vai palīglīdzekļus, kādi eksistē šobrīd 

vai kādi tiks izgudroti nākotnē vai arī bez minēto priek-

šmetu palīdzības, kā arī tiesības nodot augstākminēto 

īpašumu trešo personu valdījumā vai īpašumā ar vis-

iem tā piederumiem - mizu, mīkstumu, sulu un kauli-

ņiem vai arī bez tiem." 

Mācības skolā, protams, ir ļoti nopietna lieta, taču vienmēr var gadīties kas tāds, kas liks pasmaidīt. Šoreiz pa-

smiesimies par skolas dzīvi. 

 

Stundas laikā klasē ienāk 

Jānītis ar apsaitētu galvu.  

Nokaitinātā skolotāja jautā:  

- Nu, kas tad notika šoreiz?  

- Es izkritu no piektā stāva.  

- Un lidoji veselas divas 

stundas??? 

 

Pirmais matemātikas likums: 

ja uzdevums risinās pietiekami viegli, 

tātad tu kaut ko dari nepareizi. 

 

Kā es pildu mājasdarbus - 1. Atvēru, 2. 

Izlasīju, 3. Nesapratu, 4. Aizvēru, 5. 

Gatavs. 

 

Ģimnāzists kontroldarba laikā mēģina 

atcerēties to, ko nekad nav zinājis. 

 

Kad pildu mājas darbus, pat sie-

nas sāk palikt interesantas. 

 

- Kādas drosmīgas rīcības tu esi 

paveicis savā dzīvē? 

- Es vienreiz algebrā roku pacēlu. 

 

Skolotājs saka: „Ja jūs tur aizmugurē būtu tik klusi kā 

tie, kas vidū lasa komiksus, tad 

tie, kas sēž priekšā varētu mie-

rīgi gulēt tālāk.” 

 

Matemātikas uzdevumi - tā ir 

vienīga vieta, kur kāds var no-

pirkt 60 arbūzus, un neviens 

nejautās "kāpēc?" 

 

Lūk, kāpēc ģimnāzisti ne vienmēr iemācās visu - jo 

vairāk mācās, jo vairāk zina. Jo vairāk zina, jo vairāk 

aizmirst. Jo vairāk aizmirst, jo mazāk zina. Tātad, nav 

vērts mācīties. 

 

-Pēteri, kā virzās tavs ZPD? 

-Vēl neesmu pabeidzis, bet drīz sākšu. 

 

Mana ZPD darba tēmas aktualitāte ir galvenokārt tā-

da, ka citādi man neizsniegs liecību/atestātu. 

 

-Kā pareizi latviski tulko skrejritenis? 

- Taisnleņķa stāvgrūdis! (Dabinieku humors) 

Pasmejies! 

Rakstu sagatavoja Anete Vintiša 

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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