
   

Preiļu Valsts ģimnāzijas  
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2014 

Ir februāris… Un katram no mums tas 

saistās ar ko citu- kāds gaida Valentīn-

dienas romantisko burvību, kāds ir iera-

cies grāmatu kalnos, jo šis ir arī olimpiā-

žu laiks, mums, treškursniekiem, galvā 

Žetonu vakara gatavošanās drudzis, bet 

vēl citi ir kā „pielipuši” pie TV ekrāna 

un vēro Ziemas Olimpiskās spēles. Es, 

piemēram, piederu pie tiem, kas priecā-

jas par kūstošo sniegu, hiacintēm uz 

loga un tuvojošos pavasari, bet ne par to 

ir stāsts.. 

7. februārī notika Olimpisko spēļu at-

klāšana. Arī es sēdēju pie TV un gaidīju 

latviešu uznācienu, līdz beidzot ierau-

dzīju Sandi Ozoliņu ar Latvijas karogu 

rokās un lielu pūlis „mūsējo”, kas kā 

cālīši dzeltenās vējjakās lepni iesoļoja 

stadionā. Tas noteikti bija brīdis, ko viņi 

atcerēsies visu mūžu, leposies ar sevi, 

stāstīs to saviem bērniem, mazbērniem 

ar to aizrautības liesmiņu acīs, kāda 

iedegas tikai īpašos brīžos. Un tad es 

aizdomājos… 

Cik daudz viņi ir izdarījuši, lai ko tādu 

sasniegtu? Cik daudz pūļu un sviedru ir 

ieguldīts? Cik reizes bezspēka dēļ ir 

gribējies mest visu pie malas? Cik bez-

cerīgi un neiespējami tas licies grūtos 

brīžos? Ikvienam no viņiem Olimpiskās 

spēles kādreiz bijis tikai mērķis, ko sa-

sniegt, sapnis, ko lolot.  

Pavisam noteikti arī tev, man un visiem 

pārējiem ir tādi mērķi, sapņi un cerības, 

ko gribētos kādreiz īstenot. Un tieši tā-

pēc ir jāpārstāj sapņot un vēlēties, ir 

jāsāk rīkoties! Ne Sandis Ozoliņš, ne 

Andrejs Rastorgujevs, ne brāļi Dukuri 

nepalika mājās, sapņojot par dalību 

Olimpiskajās spēlēs. Viņi ir Sočos un 

cīnās par uzvaru! Arī mums tā jādara! 

Nav jāatliek lietas, ko gribam izdarīt, 

nav jāatliek ceļojumi uz vietām, ko gri-

bam apskatīt, un pavisam noteikti nav 

jāatliek vārdi, ko gribam kādam pateikt 

ne uz rītdienu, ne parītdienu, ne gada 

nogali! Ja kaut ko gribi savā dzīvē sa-

sniegt- uz priekšu! 

Es vienmēr atcerēšos to pēdējo klases 

audzināšanas stundu pirmā kursa bei-

gās, kad skolotāja Vija palūdza kādam 

drosmīgajam iziet klases priekšā un 

apsēsties uz krēsla. Apmēram divu 

metru attālumā no tā bija nolikts apel-

sīns. Un tad skolotāja teica: "Nu, un 

tagad paņem to rokās!" Visiem jau šķi-

ta, ka kaut kur ir kāds āķis, kaut kas, 

kas to visu sarežģīs- nu nevar taču ne-

kas būt tik vienkārši! Un kas notika? 

`Drosmīgais` piecēlās kājās, paspēra 2 

soļus un paņēma rokās apelsīnu! 

 

Šajā numurā: 

*  intervija ar vienmēr pozitīvo 

skolotāju Feoktistu (2.lpp) 

* skolotāji salīdzina ģimnāzistu 

mīlestības izpausmes tad un 

tagad (3. lpp) 

*  Ieteikumi, ar kādām intere-

santām filmām vai labām grā-

matām pavadīt mierīgu vakaru 

mājās (4. lpp) 

*  pārīši ģimnāzistu vidū (5. 

lpp) 

* dažādas lietas par skolotāju 

Juri, ko tu iespējams vēl nezinā-

ji (6. lpp) 

* kā justies Valentīndienā? (7. 

lpp) 

*ko darīt Preiļos, ja nav ko da-

rīt? (7.lpp) 

*interesanti fakti par Olimpis-

kajām spēlēm (8. lpp) 

*horoskopi 2014. gadam (9.lpp) 

*romantika ģimnāzistu dzejā 

(10.lpp) 

Lieta tāda, draugi, ka dažreiz, lai 

sasniegtu mērķus, viss, kas ir jāizda-

ra- jāpieceļ pēcpuse no krēsla! Tik 

vienkārši. :) 

 

Līva 
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 Zinātnieki ir pierādījuši, ka cilvēka organismā endorfīnu jeb „laimes hor-

monu” visvairāk izdala nevis šokolāde un garšīgs ēdiens, kā mums varētu šķist, bet gan 

sports. Un PVĢ sporta skolotājs Feoktists Pušņakovs tam ir lielisks pierādījums! Pa visiem 

trim gadiem, ko esmu pavadījusi šajā skolā, ne reizi neesmu redzējusi skolotāju saskumušu. 

Gluži otrādāk- ar savu smaidu, enerģiju, dzīvesprieku un jaukajiem vārdiem viņš izstaro 

pozitīvismu, kas ”pielīp” arī pārējiem. Arī man pēc intervijas ar skolotāju smaids no lūpām 

un pārdomas par iegūtajām atziņām sarunas laikā nepazuda vēl ilgi. 

Vai kļūt par sporta skolotāju Jums 

bija sapnis kopš bērnības? 

Nē, nemaz. Man gribējās būt par 

celtnieku vai kaut ko tādu. Savā lai-

kā man ļoti patika modelēt, konstru-

ēt, lasīt grāmatas par raķešu uzbūvi, 

lidmašīnām. Kā tagad atceros, ka 4. 

vai 5. klasē, man bija salasīta vesela 

virkne ar grāmatām, un es tās visas 

pētīju. 

Kā aizsākās Jūsu interese par spor-

tu? 

Skolas laikā. Tad, kad es 4. klasē lecu 

tāllēkšanu, man tas ļoti labi padevās, 

bet es nekad nevarēju dabūt 

„ieskaitīts”. Mans skolotājs bija agro-

noms pēc izglītības, labs cilvēks, bet 

viņam nebija saprašanas par sportu 

kā tādu. Viņš nemaz nezināja, kā 

pareizi vajag nomērīt ieskrējienu, bet 

tajā laikā es arī nezināju- kā lecu, tā 

kaut ko pārkāpu, tāpēc nevarēju no-

kārtot ieskaiti.  

Ja neskaita sporta stundas, ar kā-

dām sportiskām aktivitātēm Jūs 

nodarbojaties ārpus skolas? 

Visvairāk es, protams, cenšos pa-

skriet, vasaras laikā arī braucu ar 

rollerslēpēm, ziemas laikā daudz 

slēpoju, starp citu arī vakar un aizva-

kar, un visas pārējās dienas arī, jo 

man ir atrasta laba trasīte Aglonā, 

kur es varu to darīt. Man patīk ak-

tīvs dzīvesveids kopumā, braucu ar 

riteni, peldu, tikai žēl, ka futbolu ar 

puišiem nevaru paspēlēt vecās trau-

mas dēļ.  

Dažreiz satiekamies ar saviem bijuša-

jiem cīņu biedriem, tagad veterāniem, 

un arī visi kopā pasportojam. Vārdu 

sakot, gandrīz katra diena man ir pilna 

ar sportiskām aktivitātēm. 

Par ko Jūs domājat, kad sportojat? 

Es mēģinu sakārtot ikdienas dzīvi, kas 

ir man apkārt, skrienot mēģinu „salikt 

visu pa plauktiņiem”. Tas ļoti palīdz. 

Man patīk skriet mežā, pie ezeriem, 

ūdeņiem, nepatīk skriet pa tādu kā 

tuksnesi. Es pat nezinu, kā es varētu 

skriet tuksnesī. Skrienot man sakārto-

jas domas, izveidojas plāni un idejas. 

Kādas ir Jūsu attiecības ar savu au-

dzināmo kursu, citiem skolēniem? 

Vienīgās problēmas, esot klases audzi-

nātājam, sagādā tas, ka esmu visu lai-

ku aizņemts un atrauts no savējiem, 

starpbrīžos visu laiku klāt ir skolēni, 

par kaut ko interesējas, grib paspēlēt, 

parunāties. Arī gatavojoties ar koman-

du sacensībām, es vienmēr mēģinu 

dzīvot viņiem līdzi, būt kopā ar ko-

mandu. Man ļoti patīk, ka vakaros, 

kad izslēdzam gaismu, pārrunājam 

dažādas idejas, plānus, notikumus un 

dzīvi. Man ir ļoti labas attiecības arī ar 

maniem kādreizējiem skolēniem, kuru 

bērnus es tagad mācu, piemēram, 

Austra Bogdanova tēti savulaik trenē-

ju, viņam bija ļoti lieli sasniegumi. In-

teresanti ir novērot, kas tiek ielikts, 

pilnveidots šajās  paaudzēs, un tas nes 

gandarījumu un prieku, ka tomēr dzī-

ve netiek dzīvota velti. 

 

Kādas, pēc Jūsu domām, ir mūsu 

olimpiešu izredzes Ziemas Olim-

piskajās spēlēs Sočos? 

Potenciāls, es domāju, ir ļoti liels. 

Cerams, ka Rastorgujevam izdosies 

sasniegt labus rezultātus, viņš ir 

spējīgs būt trijniekā, viņam pat va-

jadzētu tur būt. Protams, skeletonā 

mūsu Dukuri ir ļoti spēcīgi. Patiesī-

bā tā ir laimes spēle- var veikties 

vai neveikties. Sports ir sava veida 

loterija, vienā brīdī tu esi uz viļņa, 

bet citā, it kā labi sagatavots, bet 

kaut kas drusciņ pietrūkst un nepa-

veicas. Pat pie vienādas fiziskas, 

psiholoģiskas un tehniskas sagata-

vošanās visu nosaka veiksme. 

Jūs, skolotāj, vienmēr esat tik po-

zitīvs, prieka un enerģijas pilns! 

Kāda ir jūsu laimes un dzīvesprie-

ka formula? 

Man liekas, ka visiem cilvēkiem, 

kuri kaut ko aktīvi dara, ķermenī ir 

tā viela, kas palīdz būt pozitīvam.  

Es jau arī varētu pamest to visu un 

nedarīt neko, bet mans iekšējais 

dzinējs, saka tā: ”Paklau, tu kaut ko 

neesi izdarījis šodien”.  Ja es to ne-

daru, es nesaņemu no iekšējām sek-

rēcijām to laimes hormonu, kas ma-

ni padara priecīgu, palīdz kontaktē-

ties ar cilvēkiem. Mums visiem ir 

jābūt pozitīviem, jo laimīgs rada 

laimīgu. Ja tu uzsmaidi kādam sko-

lā, viņš arī sāk smaidīt, un tas 

smaids kā svecīšu rinda izplatās pa 

visu skolu.   

Intervija 

Rakstu sagatavoja Līva Luriņa 

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                                                                                                                

Rakstu sagatavoja: Ieva Skutele 

Tuvojoties Valentīndienai, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta arī ģimnāzijas gaiteņiem un tur sastopamajiem 

pārīšiem. Ko par to domā skolotājas? Kādas emocijas viņās raisa Valentīndiena? To devāmies noskaidrot.  

Vija Pīzele  

Man Valentīndiena ne ar ko īpašu neasociējas. Viss protams ir ļoti pozitīvi, bet man pašai  sirdī nav svētku 

sajūtas.  Runājot par tiem pārīši, kas ir skolā, man viņi netraucē, galvenais jau ir tas, lai es viņiem netraucētu.  Kad 

es gāju skolā, simpātijas skolēniem vienam pret otru bija, to jau nevar noslēpt, kā saka, bet nu jūtas toreiz centā-

mies tā neizrādt skolā. 

Anita Lazdāne 

Domāju, ka pārīšu skaits ģimnāzijā nav īpaši liels un nav arī mainījies pa šiem gadiem, kamēr strādāju šeit.  

Protams, viņus pamanu, bet neteiktu, ka man viņi īpaši uztrauktu vai traucētu. Valentīndiena ir skaisti, pozitīvi 

svētki, kas cilvēkus dara  uzmanīgākus, mīļākus vienam pret otru un es domāju, ka pasākumi šajā dienā ir jārīko, 

jo šo  jauko un pozitīvo lietu nav nemaz tik daudz. Protams, tas atšķiras kā mīlestību skolā izrādīja manā skolas 

laikā un kā ir tagad. Toreiz pārīši arī bija, bet to neizrādīja tādā veidā,  ka apskautu vai noskūpstītu starpbrīdī, kā 

to tagad var novērot. Toreiz vairāk pastāvēja stūrītī un parunājās, vai kādu zīmīti uzrakstīja, tā jau bija tā augstākā 

mīlestības izpausme skolas sienās. 

Zenta Juranča 

Vienmēr  kādi pārīši ģimnāzijā ir bijuši, vienīgi iepriekšējos gados tam vairāk  tika pievērsta uzmanība, ap-

spriests tika vairāk arī no skolotāju puses, bet nu nejau nosodoši, tikai ar interesi. Tagad tam pievērš mazāk uzmanī-

bas. Es to visu uztveru pozitīvi, cilvēkiem jābūt vienam pret otru labiem, izpalīdzīgiem, šādi veidojas tās jūtas un 

zinu gadījumus, kad pēc tam šie cilvēki veido savu dzīvi kopā. Valentīndienas pasākumi arī izrausa tikai pozitīvas 

emocijas, pati gan ne sevišķi piedalos tajos, jo man tuvāks 8. marts. Bet cilvēkiem jau patīk svētki. 

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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Brīvdienas ir tas neilgais mirklis, kad uz brīdi varam aizmirst par mācībām, mājasdarbiem un kontroldarbiem. 

Katru piektdienu ģimnāzisti sagaida kā svētkus. Sejās atplaukst prieks un beidzot var mesties trakulīgajās ballītēs, kuras reizēm 

tiek plānotas jau nedēļām ilgi. Bet arī pēc kārtīgas atpūtas reizēm ir vajadzīga atpūta. Katrs no mums reizēm grib pavadīt laiku 

mājās vientulībā un klusumā. Sēdēt un skatīties griestos arī nav visai jautri, tieši tāpēc šeit atradīsi populārāko filmu un grmatu 

sarakstu. Ja nu arī šeit neatrodi sev neko noderīgu, droši meklē ieteikumus internetā (piemēram, twitterī). 

 

2013. gada populārākās filmas: 

* „Ir laiks” („About Time”) 

* „Diāna” („Diana”) 

* „Astrālais: 2. nodaļa” („Insidious: 

Chapter 2”) 

* „Nejaukais es 2” („Despicable Me 

2”) 

 

 

 

* „Ledus sirds” („Frozen”) 

* „Pārkers” („Parker”) 

* „Sacīkste” („Rush”) 

* „Mammu, es Tevi mīlu” (latviešu 

filma) 

 

 

 

 

 

* „Ātrs un bez žēlastības 6” („Fast and 

the Furious 6”) 

* Bada spēles: Spēle ar uguni” („The 

Hunger Games: Catching Fire”) 

* Gravitāte (Gravity) 

* “Volstrītas vilks” (The Wolf of Wall 

Street) 

* “Lieliskais Getsbijs” (The great 

Gatsby) 

* “Jasmīnas stāsts” (Blue Jasmine) 

 

Vecākas, bet joprojām populā-

ras filmas: 

* Septiņi (Se7en) 

* Mulenrūža (Moulin Rouge) 

* Nimfomānes dienasgrāma-

ta („Diario de una ninfomana”)  

* The Dark Knight (Tumšais bruņi-

nieks) 

* „Amerikāņu Gangste-

ris” (”American Gangster”) 

* "Šindlera saraksts" („ Schindler's 

List”) 

* „Zaļā jūdze” (Green mile) 

 

 

 

 

 

 

* "Brīvības cena" (The Shaws-

hank Redemption) 

* “Rekviēms sapnim” (Requiem 

For A Dream) 

 

 

 

 

* “Septiņas dzīves “(7 pounds) 

 

Jaunās grāmatas: 

* Diāna Gabaldone „Svešzemniece” 

* Džons Boins „Puisēns svītrainā 

pidžamā” 

* Inga Jēruma „Ilze Vazdika. Saldā 

katorga” 

* Ričards Meisons „Baudas meklētā-

ja stāsts” 

* Frānsiss Skots Ficdžeralds 

„Lieliskais Getsbijs” 

* Kens Folets „Adatas acs” 

Grāmatas, kas vērtību nav zau-

dējušas gadiem: 

* Džons Tolkiens "Gredzenu pavēl-

nieks" (triloģija) 

* Džons Tolkiens "Hobits" 

* Agata Kristī "Desmit mazi nēģerē-

ni" 

* C.S Luis "Lauva, ragana un drēbju 

skapis" 

* Antuāns De Sent Ekziperī "Mazais 

Princis" 

* Dens Brauns "Da Vinči kods" 

* Stīgs Lārsons “Meitene ar pūķa 

tetovējumu” (triloģija) 

Ja nu neviena filma īsti neiet pie sirds 

un grāmatām esi par slinku, tev laiks 

pievērsties seriāliem. Iesaku tev inter-

neta vietni www.cucirca.eu, tajā atradī-

si veselu virkni seriālu (diemžēl tie ir 

angļu valodā). Ja nu arī tas tev neno-

der, tad nesēdi mājās, paķer cimdus, 

šalli un dodies baudīt ziemas priekus!  

 

Ieteikumi  

Rakstu sagatavoja Laima Mukāne 

http://filmas.oho.lv/Rekviems-sapnim/1515
http://filmas.oho.lv/Rekviems-sapnim/1515
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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Love is in the air... 

 

 

 

  Valentīndiena ir mīlestības un sirsnības svētki. Kāds, kurš vēl nav atradis savu otru pusīti, var sevi palutināt ar dažādām 

skaistumkopšanas procedūrām, vai ar lielu šokolādes konfekšu kasti veltīt laiku tikai sev. Turpretī iemīlējušies cilvēki var vel-

tīt laiku viens otram, dāvināt mīļas dāvaniņas, jo Valentīndiena ir tā īstā mīlētāju diena.  

 Tieši tāpēc arī mēs gribējām uzzināt, kā šos svētkus pavadīs un ko vispār par mīlestību un attiecībām domā mūsu skolas pārī-

ši, atbildot uz mūsu sagatavotajiem jautājumiem: 

Sintija (2.BK) un Raivis (3.HK) 

1.No sākuma devāmies kopīgos skrējienos, tad šie kopīgie skrē-

jieni pārtapa kopīgās pastaigās, un nepagāja ilgs mirklis, kad 

bijām jau kopā. 

2. Laimīgie laiku neskaita, bet, ja labi padomā, tad varētu jau 

būt pus gads. 

3. Mums abiem patīk labi 

un garšīgi paēst, doties uz 

trenažieru zāli, paskriet, 

braukt uz ballēm, filmām 

un vienkārši labi pavadīt 

kopā laiku !  

4. Patīk kopā braukt mašī-

nā, klausīties šo dziesmu 

un dziedāt līdzi -T-killah ft. 

Настя Кочеткова - 

НадЗемлей . 

5. Raivis mani sauc par 

Sinčuku, bet Raivis ir vien-

kārši Raivis. 

6. Mums nav lietu vai rak-

stura īpašību, kas otrā ne-

patiktu, tieši tāpēc mēs arī 

esam kopā.  

7. Es neticu, bet Raivis gan tic. 

8. Raivis saka, ka no Fast and Furios Brianam un Miai. 

9. Ja ģimnāzijā būs diskotēka, tad dosimies uz turieni, lai pade-

jotu, un atlikušo vakara daļu pavadīsim skatoties Titāniku. 

10. Raivis "Ja mīli, tad mīli, ja nē, tad nemīli."   

 

Zanda (1.D) un Ralfs (1.B) 
 

1.Mēs iepazināmies, kad bijām mazi. Tad Ralfs vēl dzīvoja 

Rēzeknē, bet viņi šad un tad brauca pie mums vizināties ar 

ūdens moci.  

2. Jau vairāk kā divus gadus. 

3. Jā, mums patīk viss ekstrēmais - vasarā tā ir ūdensslēpo-

šana un tamlīdzīgi sporta veidi, bet ziemā gandrīz katras 

brīvdienas braucam uz kalnu snovot.  

4. James Blunt - Bonfire Heart, arī Tom Odell - Another 

Love 

5. Esam Zandiņa un Raucis. Šad tad arī mincīši, mīļumiņi, 

sirsniņas, saulītes utt. 

6. Zanda par Ralfu - Novērtēju to, ka Ralfs ir piezemēts, 

nopietns. Kamēr es 

plivinos pa māko-

ņiem, viņš mani 

aptur un liek uz 

visu palūkoties no 

cita skatu punkta. 

Ralfam piemīt 

izcila humora un 

gaumes izjūta, viņš 

nekad neliekuļos, 

bet gan pasmaidīs 

un pamācīs, ja kaut 

ko izdaru galīgi 

garām. 

Ralfs par Zandu- 

Man patīk, ka Zan-

da ir atbildīga, 

dažreiz ierobežo. Patīk, kad viņa mācās, smaida, dara to, kas 

patīk un ir aizrautīga, ja sāk, tad izdara visu, līdz sasniedz 

iecerēto. Viņa ir mans motoriņš. 

7. Gadīties jau var, bet mūsu pieredze ir tāda, ka attiecību 

veidošanā ar skatienu vien nepietiek. 

8. Mēs esam paši sava stāsta varoņi. 

9. Divatā pie vakariņu galda ar svecītēm un galvenais, ar 

mīļiem vārdiem, kurus ikdienas steigā varbūt nesanāk tik 

bieži pateikt. 

10. Svarīgi ir izprast vienam otru, jautāt un stāstīt, lai nepa-

liek aizvainojums vai kas nepārrunāts. Bet katram jau savs, 

universālas formulas nav. 

Rakstu sagatavoja Grieta Kolosova 

1.Kā Jūs iepazināties? 

2.Cik ilgi jau esat pāra statusā? 

3.Vai Jums ir daudz kopīgu interešu, kādas? 

4.Vai Jums ir sava dziesma, kāda? 

5.Kādos mīļvārdiņos viens otru mēdzat dēvēt? 

6.Kas ir tā lieta vai īpašība, kas otrā patīk visvairāk? 

7.Vai Jūs ticat mīlestībai no pirmā acu skatiena? 

8.Ar kuriem mīlestības tēliem no grāmatas vai filmas sevi 

varat salīdzināt? 

9. Kā Jūs domājat svinēt Valentīndienu? 

10. Kāda, Jūsuprāt, ir īstā mīlestības formula? 

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 Juris 

Uzvārds Erts 

Horoskops Ūdensvīrs 

Dzīves moto 
 
Mīļākais gadalaiks  

Labāk nožēlot izdarīto nekā neizdarīto!  
 
Vasara ;) 
 
 

Iecienītākais ģērbšanās stils  Ģērbšanās stilu cenšos pielāgot atbilstoši dzīves situācijai. Darbā vis-
biežāk formāls (Dressy casual, Business casual), ikdienā džinsi, džem-
peri, krekli, šorti u.tml.  

  
Mīļākā filma  Patīk daudzas filmas! No latviešu filmām varētu būt Limuzīns Jāņu 

nakts krāsā 

 

 

 

 

Mīļākais/-ā aktieris/ aktrise  Mēdzu skatīties filmas ar Džeisonu Stethemu galvenajā lomā 

Mīļākais mūzikas stils  Visu veidu roks 

Mīļākais/-ā dziedātājs/-a vai 
grupa 

Beatles, Scorpions, AC/DC u.c. 

Mīļākā nedēļas diena Piektdiena, jo aiz tās seko sestdiena un svētdiena  

Acu krāsa Laikam zaļgani pelēkas 

Par ko gribējāt kļūt bērnībā? Par tālbraucēju  

Neaizmirstamākais piedzīvo-
jums PVĢ 

Laikam jau ģimnāzijas atklāšanas pasākums 1996. gada 2. septembrī 

Kādi ir Jūsu hobiji? Datori un viss ar tiem saistītais, ļoti patīk braukt ar auto, īpaši ceļoju-
mos 

Kas Jums garšo? Kotletes un zivis ;) 

Kas Jums negaršo? Pildīta paprika 

Vai Jums ir mājdzīvnieki? Jā ir - zivtiņas akvārijā 

Vai Jūs spēlējat kādu mūzikas 
instrumentu? 

Patīk brīvajā laikā uzspēlēt ģitāru 

Jūsu mīļākais mācību priek-
šmets skolas laikā 

Matemātika, sports 

Cik ilgi strādājat PVĢ? No ģimnāzijas dibināšanas pirmsākumiem 1996. gadā 

Novēlējums PVĢ audzēkņiem Ja kaut ko darāt, tad dariet pa īstam un vēl kas svarīgs - neizniekojiet 
laiku! 

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 

Svētā Valentīna diena tiek uz-

ņemta ar dažādām emocijām. Tā 

tiek gaidīta ar nepacietību un dru-

džainām idejām, kā to  padarīt 

īpašu savām otrajām pusītēm.  

 

 

 

 

Ir cilvēki, kuri šos svētkus neuz-

skata par viņu ievērības cienīgiem 

un tos pavada tāpat kā jebkuru 

citu dienu. 

Bet  nedrīkst aizmirst arī par tām 

vientuļajām sirdīm, kas met līku-

mu ar šokolādes konfektēm sirds 

formā pildītajiem veikaliem un 

labprātāk vispār izsvītrotu to no 

kalendāra.  

 

 

 

 

Labākais variants – ignorēt šo 

dienu? Iespējams. Tas izslēdz vi-

sus pārdzīvojumus un sevis šaus-

tīšanu, ka esi viens. Bet diez vai 

tas būs tik viegli kā izklausās, jo 

apkārt taču ir tik daudz sarkanās 

krāsas, sirsniņu un galu galā - 

iemīlējušos cilvēku!  

Tāpēc varbūt sēdēt mājās un 

kreņķējoties paraudāt spilvenā 

pie „Titānika” un saldumu kau-

dzes. Bet tā tikai atnesīs jaunas 

problēmas… Var mēģināt atrast 

domubiedrus un nodibināt sle-

penu organizāciju „Lauzto siržu 

apvienība”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es saku tā – labākais variants ir 

mest kreņķus pie malas!!! Doties 

ciemos vai uz kādu pasākuma 

vietu. Izdejoties un smieties no 

sirds, jo varbūt tieši tad tu atra-

dīsi savu īsto. Ak jā, un atceries, 

ka mīlestības svētki nav tikai 

reizi gadā un ar Valentīndienu 

nekas nebeidzas. Lai veicas! 

  

Jaunas iespējas!!! 

Gada sākums ir īstais laiks, lai 

pieņemtu jaunus izaicinājumus, 

ļautos nebijušiem hobijiem un 

avantūrām! Tāpēc ieskaties dažās 

no iespējām, kas paveras Preiļu 

jauniešiem jaunajā gadā. 

* Uzasini savas slidas un dodies 

uz jaunatvērto slidotavu un 

hokeja laukumu pie Preiļu 

1.pamatskolas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tuvojoties Valentīndienai, 

Preiļu novada Jauniešu infor-

mācijas punkts (JIP) izsludina 

dzejas un prozas konkursu 

„Skaistākā mīlestības vēstu-

le” , ja esi ieinteresēts, tad ap-

meklē Preiļu mājas lapu un 

piedalies! 

 

 

 

 

*  Ja vēlies apgūt ģitārspēli- 

dodies uz Preiļu arodskolu 

trešdienās (no plkst.17.00) un 

svētdienās (no plkst. 13.00)! 

Rakstu sagatavoja Santa Fedotova 

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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Olimpiskās ziņas 

Rakstu sagatavoja Andis Stabulnieks 

7.februāris bija viens no šī gada nozīmīgākajiem datumiem sporta faniem. Tieši šajā laikā sākās XXII Olimpiskās spēles Sočos. 

Šobrīd tur atrodas 58 sportistu liela delegācija no Latvijas. Spēles ilgs no 7. līdz 23.februārim, šie sporta svētki ir nozīmīgi 

lielai daļai PVĢ audzēkņu, tāpēc esmu apkopojis interesantus faktus, foto par Sočiem 2014. 

Ir pagatavotas 10  zelta medaļas ar 

Čelabinskas meteorīta daļu. Šīs 

medaļas saņems sportisti, kuri būs 

uzrādījuši labākos rezultātus 

15.februārī.  Šajā dienā medaļas 

saņems arī skeletonisti un, kā zi-

nāms, vieni no galvenajiem kandi-

dātiem uz medaļām ir Martins 

Dukurs un Tomass Dukurs. 

 

 

 

 

 

 

 Soču zelta medaļa satur 516 g 

sudraba un 6 g zelta.  

 

 

 

 

 

Fišt Olimpiskajā stadionā Latvi-

jas karogu ienesa Sandis Ozo-

liņš. 

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji, kad Soči tik tikko ie-

guva tiesības rīkot XXII Ziemas 

olimpiskās spēles, kopējās iz-

maksas tika lēstas aptuveni 12 

miljardu ASV dolāru apmērā. 

2013.gada rudenī šī summa sa-

sniedza jau 51 miljardu ASV 

dolāru, un visticamāk pieaugs 

vēl vairāk, tāpēc šīs ir dārgākās 

Olimpiskās spēles pasaules 

vēsturē.  

 

 

 

 

 

 

Atklāšanas ceremonijā, kuras 

vadmotīvs bija mazas krievu 

meitenes Ļubovas sapnis, tika 

izmantotas gan atsauces uz 

krievu nacionālajām kultūras 

bagātībām, gan seno un iespai-

dīgo politisko un ekonomisko 

vēsturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šīs olimpiskās spēles neiztika 

bez dažādām problēmām-  lā-

pas nodzišanu 44 reizes, vairā-

kas žurnālistiem domātās vies-

nīcas nav gatavas, Sočos mas-

veidā nogalina klaiņājošos su-

ņus, atklāšanas ceremonijā neiz-

veidojās viens aplis 

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.delfi.lv/temas/martins-dukurs
http://www.delfi.lv/temas/martins-dukurs
http://www.delfi.lv/temas/tomass-dukurs
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Horoskopi 2014. gadam 

 

AUNS 

2014.gada horoskopi apstiprina, ka esat 

lielisks līderis un organizators. Jums 

grūti strādāt kā pakļautībā, tāpēc veik-

sme un izdošanās vienmēr saistās ar 

pastāvīgu biznesu. 2014.gadā esiet at-

vērts jaunām idejām un sadarbības pie-

dāvājumiem. Jo aktīvāks un enerģis-

kāks būsiet, jo lielāka varbūtība notvert 

savu laimi. 

 

VĒRSIS 

2014. gada horoskopi vēstī, ka veiksmi 

un izdošanos gūsiet darbības jomās, kur 

nepieciešama kvalitāte un precizitāte. 

Veiksmi 2014. gadā var dāvāt hobijs, 

kas negaidīti var kļūt par biznesu. 

2014. gads ir jūsu gads, rīkojieties!  

 

 

DVĪŅI 

2014. gada horoskops vēstī, ka veiksmi 

un izdošanos gūsiet sfērās, kurās visla-

bāk spēsiet izmantot savus talantus. 

Nekautrējieties izmantot savu oratora 

talantu mērķu sasniegšanai. 2014. gadā 

veiksmīgi varat strādāt jebkurā sfērā, 

kur nepieciešams pārliecināt klientu.  

 

 

                           VĒZIS 

2014. gada horoskopi norāda, ka veik-
smi un laimi gūsiet, ja atbrīvosieties no 
psiholoģiskiem paradumiem, kas traucē 
virzību uz priekšu. Pirmkārt, atsakieties 
no gaisa piļu būvniecības, kam tērējat 
pārlieku daudz laika. Nodarbojieties ar 
reālām lietām. Uzņemieties pienāku-
mus, kuru veikšanai jums ir visas ne-
pieciešamās prasmes un zināšanas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUVA 

 

Zvaigznes vēstī, ka 2014. gadā veiksmi 
gūsiet tad, ja nodarbosieties ar to, kas 
patiesi jūs aizrauj un sajūsmina. Pretējā 
gadījumā var gadīties, ka katru darba 
dienu uz darbu var nākties doties kā uz 
zobārsta kabinetu. Kas attiecas par 
darbības jomām, tad zvaigznes atvēru-
šas visus ceļus. Panākumus gūsiet dar-
bojoties humanitārajā jomā un sfērā, 
kur nepieciešams organizatora talants. 
 

                       JAUNAVA 

Zvaigznes vēstī, ka 2014.gadā veiksmi 

gūsiet darbības sfērās, kur nāksies uz-

raudzīt, pārraudzīt, iespējams, arī kriti-

zēt nepilnības, trūkumus. Jums piemīt 

spēja adekvāti izvērtēt esošo situāciju 

un norādīt uz pieļautajām kļūdām. 

Esiet gan gatavi, ka atzinību un slavu 

par savu darbību uzreiz nesaņemsiet. 

Savu vietu zem Saules nāksies izcīnīt 

plānveidīgi un pamazām  

SVARI 

 

2014. gada horoskopi norāda, ka veik-
smi gūsiet, ja būsiet pietiekami elastīgi 
un pratīsiet pieņemt kompromisa lēmu-
mus dažādās situācijās. Esiet elastīgi, 
izpētiet situācijas no dažādiem aspek-
tiem, tad ātri spēsiet ievērot momentus, 
kas svarīgi partneriem un izmantot 
informāciju savā labā. Sekojiet saviem 
sapņiem! 

 

                         SKORPIONS 

Lai 2014. gadā gūtu veiksmi un laimi, 
jums jāpieņem sava patiesā būtība. 
Jums jāpārstāj kautrēties un noliegt to 
būtības daļu, kura šķiet neērta. Esiet 
tie, kas esat! 2014. gadā dominēs inte-
rese par visu noslēpumaino un slepeno. 
2014. gadā veiksmi un izdošanos 
gūsiet ar neatlaidības un uzcītības palī-
dzību. Daži no jums pakāpsies augšup 
pa karjeras kāpnītēm un gūs ievēroja-
mus panākumus. 

 

 

 

 

 

 

 

STRĒLNIEKS 

 

 

Strēlniekam patīk komandēt un vadīt. Jāsa-
ka, ka jums piemīt vadītāja talants, tas ir 
neapstrīdams fakts. Sējat ietekmēt līdzcil-
vēkus. Galvenais priekšnoteikums veik-
smes gūšanai – spēja koncentrēties uz no-

sprausto mērķi, kā arī patiesās būtības ap-
jaušana, kurā strādājat. Veiksme un izdoša-
nās 2014.gadā gaidāma tiem, kuri būs at-
vērti pārmaiņām. 
 

 

 MEŽĀZIS 

 
2014. gada horoskopi vēstī, ka laimi un 
veiksmi “izsitīsiet kaut ar nagiem”. Mežā-

zis - zodiaka viena no veiksmīgākajām 
zīmēm. Jūs esat uzlādēti ar veiksmes ener-
ģiju un vairumā gadījumu jums tik tiešām 

veicas. Lai gūtu panākumus, jums vienkār-
ši nepieciešams virzīties pa izvēlēto ceļu, 
neļaujot novirzīt sevi no izvēlētā mērķa. 
Pašlepnums pārējo paveiks jūsu vietā, liks 
atbilstoši reaģēt un uzvesties.  
 

 

ŪDENSVĪRS 

 

 
Ūdensvīra horoskops 2014. gadam vēstī, 

ka veiksmi sasniegt palīdzēs iekšējā har-
monija un pārliecība par paša spēkiem. 
Neļaujiet nevienam sagraut, mazināt jūsu 
pašnovērtējumu. Koncentrējieties uz tām 
dzīves sfērām, kur parasti agrāk esat guvu-
ši panā 
 

 

 

                            ZIVIS 
 
Horoskopi Zivīm iesaka “nepeldēt pa 

straumei”, bet izvēlēties lielus mērķus. 

Nesamierinieties ar mazumiņu, bet “ejiet 

uz visu banku”! Pretējā gadījumā draud 

ieslīgšana pelēkā un ikdienišķā dzīvītē.  
kumus un apkārtējo atzinību.  

Rakstu sagatavoja Ieva Grēvele 

 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 2014. 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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Tu mīli mani zīdā, 

Es Tevi Tavā Atlantīdā, 

Kaut grimusi tā dziļi tur, 

Tās ūdens mīlēt neaptur. 

Vēji nepūš un tukšums tur maļ, 

Un dzenis no tukšuma klusumu kaļ. 

Tik ilgi, līdz beigsies gaiss, 

Bet gaisa zem ūdens sen nav vairs… 

Es mīlu Tavu acu dziļumus, 

Tu manu stīgu vijumus, 

Ko naktīs melna tumsa spēlē 

Un izdzied notis saldā mēlē. 

Es mīlu Tevi vientulībā, 

Tik pamestā un nebūtībā, 

Kur nav nekā, tik ilgu sāpju 

Un tā atkal sevi es krāpju. 

Un nevajag teikt, ka rudens ir jau, 

Es mīlu Tevi, kaut Tevis te nav. 

Autors: Kristīne Litavniece 

 

 

Oranži dūmi uz mēnesi kāpj, 

tavi glāsti uz leju slīd, 

kas par pasauli skaistu. 

Tumši zilas debesis. 

Un arī zvaigznes vēl spīd. 

Pieskaries tik, un es lūdzu vēl. 

Būt blakus vienmēr.  

Bet ne līdz galam, nekad neaizsniegt tevi, 

lai vienmēr gribētos vēl. 

Un vēl kaut cik. 

Cik daudz vēl tevi man vajag. 

Vienmēr vajag. 

Un ik vakaru lasīt Tavus vaibstus 

Manos mazos mākoņos.  

 

 

 

skaiti līdz trīs. 

Vien vējš manus matus bužina. 

Kur ir tavu pirkstu gali, kad tos vajag visvairāk? 

Visvairāk, vai vēl vairāk. 

Visintīmākais ir skatiens. 

Visļaunākais ir vārds. 

Lūdzu, saskaiti manas dzimumzīmes. 

To nav daudz. 

Bet skaiti. 

Un zemenes met baltumā. 

Jā, pareizi, es domāju sniegā.  

Autors: Agnese Upeniece 
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