
2 (9) # Decembris 

Preiļu Valsts ģimnāzijas avīze 

Priecīgus svētkus! 
Šajā klusajā laikā labo vārdu tomēr nevar būt par daudz. Tieši tādēļ, ka sniega kupenas vēl 
kaut kur kavējas, Ziemassvētku noskaņa iedegusies tikai retajās sirdīs un  dāvanu drudzis tā 
pa īstam vēl nav sācies, gribam dāvāt jums kripatiņu svētku sajūtas. Tikai mēs paši radām 
svētkus!  

Tā kā esam jauki, mīļi, draudzīgi cilvēki, tad arī mūsu novēlējums būs tāds.  
Pirmkārt, vēlam radošu nākamo gadu. Lai nav nekādu nepārvaramu šķēršļu un lai viss ir pa spēkam.  

Otrkārt, nekad nepadodieties un esiet stipri! Ti-ciet sev un saviem spēkiem! Un... esiet labi! Atce-rieties, ka ir arī tāds Ziemassvētku vecītis, kas uz Jums raugās, lai pēc tam atalgotu ar dāvanām. Un- jo vairāk darba, jo vairāk peļņas!  Priecīgus svētkus!    1.B 

Lai bagātīgas Ziemassvētku kamanas, Un salavecim nepaliek nevienas dāvanas.  Lai Jūs visi kā rūķīši ap egli ejat, Un skaisti dziedat, skaļi smejat!  Lai par liecībām nav jānes žagari,  Un vecāki nestāv klāt kā vagari.  Lai visiem sirdī brīnums mīt, Lai acīs prieks mums spīd ikbrīd!      3.KV 

Kad tuvojas vissirsnīgākie un visskaistākie gada 

svētki, gribam visiem novēlēt, lai šajā svētku mir-

dzumā dzimst jauna ticība, cerība un mīlestība 

jauniem darbiem un sapņiem. Lai Ziemassvētki 

sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brī-

numainu spēku, ar kura palīdzību varētu pārva-

rēt jebkuras grūtības un šķēršļus. Lai jaunais 

gads nāk ar jaunām cerībām, ar drosmi un patiesi 

gaišu skatu uz nākamo, 2009. gadu! Un atcerieties, 

ka gadumijas vislielākā dāvana ir iespēja mainī-

ties - ticēt sev un saviem spēkiem!  

Priecīgus svētkus!   1.KH 

Lai tumšos ziemas vakaros, kad tum-

sas plauksta apņem ceļu, kuru ejam, 

kad draudīgi nakts putni biedē ar sa-

vu dziesmu, lai tālumā tomēr būtu 

kāds gaišs lodziņš, kāda gaismas strē-

līte, kurai sekot un atrast ceļu, un ne-

apmaldīties. 

Vēlam jums daudz mandarīnu smar-

žas un piparkūku garšas, siltas plauk-

stas, kuras dāvāt kādām citām, mazliet 

nosalušām, un prieku. Patiesu prieku 

par svētkiem, prieku, kuru nevis lūgt, 

bet dāvāt ari citiem! Priecīgus Ziemas-

svētkus!    

    2.D 
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Laura Leikuma mācās 3. 
B kursā. Pēc skolas viņa dodas 
uz nodarbībām, bet ne uz de-
jām vai kori. Viņa iet uz Preiļu 
Jaunsardzes 312. vienības ap-
mācībām.  
Ja runa ir par Latvijas vēsturi, 
par patriotismu, Laurai ir, ko 
teikt, jo šīs tēmas viņai nozīmē 
patiešām daudz. 
  Novembrī Laurai roku spieda 
Valsts prezidents Valdis Zat-
lers, pasniedzot Jaunsardzes 1. 
pakāpes atzinības zīmi.  
Par visu iepriekšminēto tad arī  
šī saruna. 
 
Kas ietilpst jaunsarga ikdienas 
pienākumos? 
Pirmām kārtām jābūt sekmī-
gam mācībās, cītīgi jāapmeklē 
skola un jātiek galā ar mājas-
darbiem, jo, pirms iestājies 
Jaunsardzē, jāuzrāda liecība. 
Jaunsardzē tiek iegūti jauni 
draugi, tā ir aiziešana no ikdie-
nas garlaicības un steigas. Pie-
ņemsim, ja esmu par kaut ko 
satraukusies, man ir, kur piesiet 
domas. Aizeju uz nodarbību, un 
tur ir pavisam cita gaisotne. Pro-
tams, arī tur ir jādomā ar galvu, 
bet citādi nekā skolā – formulas 
neviens neprasa! 
 
Kā notiek jaunsargu nodarbī-
bas? 
Ir gan praktiskās, gan teorētiskās 
nodarbības: orientēšanās, pirmās 
palīdzības sniegšana, ieroču mā-
cība, ieroča uzbūve, kuģu navi-
gācija, Latvijas un karu vēsture. 
 
Ko īsti Tu gūsti no darbošanās 
Jaunsardzē? 
Kā jau teicu, tā ir aizbēgšana no 
ikdienas. Es piedalos sacensībās, 
teiksim, „Vīru Spēlēs”, un tur 
tiek dotas pavēles, kurām jāpa-

kļaujas. Katrs cenšas visu izdarīt 
pēc iespējas labāk, lai pēc tam 
tiktu apbalvots. Tāpat kā skolā – 
ja vēlies augstāku rezultātu un 
atzinību, tu mācies. 

 Šogad saņēmi augstu apbalvo-
jumu. 
Jā. Saņēmu 1. pakāpes atzinības 
zīmi. No visas Latvijas tika ap-
balvoti 80 jaunsargi, un es biju 
viena no viņiem. Ja ir sertifikāts 
par šo apbalvojumu, tad Naci-
onālajos Bruņotajos Spēkos uz-
ņem bez iestājpārbaudījumiem. 
 
Tātad savu nākotni saisti ar mi-
litāro sfēru? 
Domāju, ka jā. Jaunsardze ir ie-
audzinājusi disciplīnu un patri-
otismu pret valsti. Bez tam, ja esi 
šo lietu iesācis, nav vairs tik 
viegli to pamest. Tik un tā gribē-
sies izskriet mežā un nepakļau-
ties ārpasaules spiedienam, būt 
brīvam. 
 
Kas ir spilgtākais notikums, ko 
esi piedzīvojusi, pateicoties 
Jaunsardzei? 
Noteikti tas, ka šogad biju Liel-

britānijā jaunsargu apmaiņas 
programmas ietvaros. Tur pava-
dīju 10 dienas, guvu padziļinātas 
zināšanas, saņēmu sertifikātu 
par kanoe laivu vadīšanas pras-

mi. Bija šaušanas 
nodarbības. Inte-
resanti likās, kā 
jāšauj nevis ar 
mūsu AK 4 šaute-
nēm, bet ar angļu 
ieročiem, kas ir 
smagāki un īsāki. 
Manuprāt, mūsu 
AK 4 ir precīzāki, 
jo ar angļu iero-
čiem mērķos nebi-
ja vis tik viegli 
trāpīt. Arī pirmās 
palīdzības snieg-
šana atšķīrās no 
tās, ko apgūstam 
Latvijā. Attieksme 
tur ir citādāka. 

Tur kadetu (angļu kadets ir prin-
cipā tas pats, kas mūsu jaun-
sargs) puišu ir ievērojami vairāk 
nekā meiteņu. Ja esi meitene, 
instruktori pasmejas, pat nonie-
cina. 
Protams, angļu kadetus vairāk 
atbalsta valsts. Viņiem visiem ir 
formas, kuru mums gluži visiem 
tomēr nav, lai gan sola, ka tuvā-
kajā laikā būs. 
 
Interesanti šķiet tas, ka Tu izvē-
lējies mācīties PVĢ, lai gan dzī-
vo Krāslavas rajona Izvaltas 
pagastā. 
No Krāslavas esmu otrā šajā sko-
lā. Gribējās iepazīt kaut ko jaun-
u, jo Krāslavas Valsts ģimnāzijā 
(tolaik Krāslavas vidusskolā) 
iestājās daudz pazīstamu cilvē-
ku. Bija iespēja mācīties Daugav-
pilī, tomēr mani nesaista turie-
nes vide. Tā kā esmu dzimusi 
Preiļos, nolēmu atgriezties te. 
 

Man ir Latvija 

Laura šogad Lielbritānijā- jaunsargu apmaiņas program-
mas dalībniece.  
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Savulaik Tu darbojies arī Krāsla-
vas Jaunsardzē. Ar ko tā atšķiras 
no Preiļu Jaunsardzes? 
Jaunsargi Krāslavā vairāk praktizē 
tūrismu, jo viņu instruktors Juris 
Jermaks ir ieguvis sponsorus, tādēļ 
viņiem ir viss tūrismam vajadzīgais 
ekipējums, karabīnes, virves, kas 
ļoti dārgi maksā. Mēs vairāk apgūs-
tam praktisko, kas reizēm nav tik 
interesanti. Savukārt Rīgas jaunsar-
giem ir iespēja lēkt ar izpletņiem. 
Viņiem tas jau esot apnicis, gribētos 
vairāk pārgājienu. Mums pārgājieni 
jau ir ierasti. 
 
Kādām lietām jābūt līdzi jaunsar-
gam? 
Noteikti sērkociņiem. Bez tiem me-
žā esi kā bez rokām. Naktī tie dod 
siltumu, aizbiedē meža zvērus. Arī 
tēju var uzvārīt. Nazis arī ir node-
rīgs. 
 
Vai kādā pārgājienā ir gadījies kas 
bīstams? 
Jā, šogad „Vīru Spēlēs” bija orientē-

šanās sacensības, kas notika naktī. 
Līdzi man bija tikai lukturītis, skals, 
karte un kompass. Ja dienā var sa-
skatīt objektus, tad naktī orientēties 
var tikai pēc celiņiem, takām un 
lielākām ēkām. Noskrēju 4 kilomet-
rus un sapratu, ka esmu izgājusi no 
kartes. Kritu panikā, bet tad saklau-
sīju suņa rejas, kuras biju dzirdējusi 
iepriekš. Pēc dzirdes vadoties, skrē-
ju uz to pusi un atradu ceļu līdz 
finišam. 
 
Vai jaunsargam ir jābūt Latvijas 
patriotam? 
Jā. Katram no mums sirdī mīt maza 
Latvija, mēs esam dzimuši Latvijā. 
Ir jābūt dzimtenes mīlestībai, ja esi 
šeit dzimis. 
Jaunsardzē iesaistoties, vēl vairāk 
nostiprinu zināšanas par Latvijas 
vēsturi. Tas aizrauj. 
 
Bet vai ir jaunsargi, kuros pat-
riotisma jūtu nav nemaz? 
Jā, sevišķi krievu tautības skolēni. 
Viņi uz nodarbībām nāk izpriecas 

pēc, nāk bariņā, cits par citu smejas 
un nodarbību padara haotisku. Pro-
tams, tiem zēniem ir interese par 
ieročiem, bet savas zināšanas viņi 
realizēt nespēj, jo visu to uztver kā 
spēli. 
Un Latvijas jaunieši, Tavuprāt, ir 
patrioti? 
 
Protams, tas būs subjektīvs viedok-
lis, bet, manuprāt, lielākā daļa pēc 
patriotisma jūtām netiecas, jo aiz-
brauc uz ārzemēm un vairs neat-
griežas. 
Jebkuram, kam pasē ir ierakstīts 
„tautība - latvietis”, ir tādi brīži, 
kad smeldz sirds un viņš jūtas vien-
tuļš un pamests. Ja es tā jūtos, sāku 
domāt par to, kas man ir. 
Man ir viss. Man ir gaiss, ko elpot. 
Un man ir Latvija. 
 
Ar Lauru sarunājās Vizma 
 

Viņš ir tas, kuram Ziemassvēt-
ki nav tikai atpūta vien. Vi-
ņam šis ir laiks, kad visvai-
rāk jādomā un jāuztraucas, 
jo ikviens bērns vēlas sa-
ņemt kādu jauku dāva-
niņu. Tas ir Ziemas-
svētku vecītis.  
 
Jums laikam tāds sa-
springts laiks... 
Nu jā, tā jau nav, ka 
ekonomiskā krīze Sala-
veci neskar. Mazi bērni 
domā, ka dāvanas taisu pats, bet tā 
jau gluži nav. Daudzas palīdz taisīt 
čaklie ķīniešu bērni.  
 
Un vai Ziemeļpolā nav kas iekrāts?  
Nē, nav gan.  
 

Vai tas nozīmē, ka bērni šo-
gad paliks bez dāvanām?  

Šogad dāvanas patiešām sa-
ņems tikai labie bērni. Ģimnā-

zisti, protams, arī, bet ne visi. 
Tagad, kad e-klase skolā, 
varu pavisam viegli pār-
baudīt, kuram pienākas 

lielāka dāvana un 
kuram tikai ža-
gari.  
 

Un rūķīši 
Jums daudz 

palīdz?  
Jā, esmu atradis lētākus rūķīšus 
Baltkrievijā. Arī saprotamies mēs 
tīri labi.  
 
Kā šogad jūtas Rūdolfs?  
Ja domājat Liepnieku, tad puisis ne 

visai labi šogad ir uzvedies, bet, ja 
jūs domājat manu ziemeļbriedi, tad 
viņš jūtas labi.  
 
Vai bērni čakli raksta vēstules?  
Nu, cik draugos uzraksta, tik arī ir. 
Un arī viņu vēlmes paliek aizvien 
neizpildāmākas.  
 
Ko lai Jums novēl Ziemassvētkos?  
Labu laiku, lai redzu, kur lidot, un 
lai bērni nav pārāk vīlušies, redzot 
ekonomiskās dāvanas.  
 
P.S. Ziemassvētku vecītis, protams, 
bija pārāk aizņemts, lai pats atbildē-
tu uz jautājumiem, tādēļ viņa vietā 
sarunājāmies ar vecīša palīgu ģim-
nāzijā.  

Ieva 

Ekonomiskā krīze skar arī Viņu! 
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Aktuāli  

Šī ir tēma, par kuru runāts daudz. Runāts gan masu 
medijos, gan skolās, gan ģimenēs. Iespējams, kādam 
šķiet, ka tam nav jēgas. Jā, varbūt nav. 
Bet varbūt kādam mēs liksim padomāt. Galu galā – 
drīz sākas jauns gads. Un vai tad tas nav labākais 
laiks, lai veiktu apņemšanos laboties? 
Cilvēks pie visa pierod ātri – pie ikrīta kafijas, drau-
giem, mobilā telefona un pie sava kaķa arī. Nekas 
briesmīgs, vai ne? 
Ir tomēr tādi ieradumi, kas pārvēršas atkarībās. Atka-
rībās, kuras iedragā veselību, sabojā attiecības ar līdz-
cilvēkiem, padara pliku un nabagu vai pat aprauj kā-
das dzīvības ritējumu ātrāk, nekā tam jānotiek. 
Lai mudinātu ģimnāzistus uz pārdomām un diskusiju 
par atkarības tēmu, 1. decembrī tika rīkots pasākums 
„Esi brīvs no atkarības!”, kurā katrs kurss prezentēja 
savu izveidoto plakātu par bīstamākajām atkarībām 
(alkoholismu, smēķēšanu, narkomāniju, azartspēlēm, 
solāriju un datoratkarību), kā arī izklāstīja šo sērgu 
cēloņus un sekas, pie kā tās noved. 
Lai uzzinātu ģimnāzistu viedokli 
par atkarībām, parlaments izvei-
doja aptauju, kuras rezultāti nu ir 
apkopoti. Uz patīkamām domām 
tie nevedina, tomēr ļauj gūt 
priekšstatu par to, kas notiek Pre-
iļos un visā Latvijā. 
Aptaujāto ģimnāzistu skaits: 99 
(46 pirmkursnieki, 35 otrkursnie-
ki, 18 trešo kursu audzēkņi). 
Mēs nevaram kādam aizliegt lie-
tot alkoholu vai kontrolēt laiku, 
ko kāds pavada solārijā, tomēr 
rosināt uz pārdomām gan. 
Tava veselība, nākotne un izvēle 
ir Tavās rokās. 

 
Kā alternatīvu datormānijai 3. D iesaka: 
• datorpeles vietā iegādājies kāmīti; 
• tā vietā, lai spēlētu „Super Mario”, dodies uz 

mežu lasīt sēnes; 
• sapiko draugu pa īstam, nevis virtuāli; 
• pēc diskotākas ej gulēt, nevis sēdi pie datora; 
• datorspēļu vietā lec ar lecamauklu! 
 
 

Vai paz īsti  ģimnāz istu,
 kam ir kāda atkarība?

Jā; 57%
Nē; 43%

Jā

Nē

Esi brīvs! 

Vai Tev ir problēmas ar kādu no atkarībām?

Jā; 35%

Nē; 65%

Jā

Nē

Ja Tev ir/būtu problēmas ar atkarībām, kam tās 
uztici/ētu?

Vecākiem; 16%

Tuviem 
draugiem; 42%

Ārstiem; 12%

Paziņām; 4%

Psihologam; 7%

Nevienam; 13%

Cits; 4%

Klases 
audzinātājam; 

2%

Vecākiem
Klases audzinātājam
Tuviem draugiem
Ārstiem
Paziņām
Psihologam
Nevienam
Cits

Aktuālākās atkarības 
valstī jauniešu vidū: 

1. alkohols; 
2. smēķēšana; 
3. internets; 
4. narkotikas; 
5. solārijs; 
6. azartspēles. 
Kā citu aktuālu problēmu 
min līmes ostīšanu. 

Aktuālākās atkarības 
ģimnāzistu vidū: 

1. alkohols; 
2. smēķēšana; 
3. internets; 
4. solārijs; 
5. azartspēles; 
6. narkotikas. 
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Aktuāli  

3. A pirms Ziemassvētkiem ieteic: 
Ziemassvētki jāsvin tā, 
Lai pudele nav jācilā. 
Lai var priecāties un smieties, 
Svētkus gaiši atcerēties! 

Vizma 

21.12.2008 
plkst. 15:00 Rožupes KN Adventes koncerts, piedalās S. Zapacka un H. Ozols. 

25.12.2008 
plkst. 17:00 Preiļu KN Deju kopu „Dancari” un „Tālderi” Ziemassvētku koncerts. 
plkst. 18:00 Rušonas KN Ziemassvētku koncerts.  
plkst. 19:00 Sīļukalna KN Ziemassvētku koncerts.  
plkst. 20:00 Rušonas KN Ziemassvētku balle kopā ar grupu „Pēc pusnakts”. 
plkst. 21:00 Zundānu TN Ziemassvētku ballē, spēlē grupa „Tērvete”.  
plkst. 21:00 Gailīšu TN Ziemassvētku diskotēka. 
plkst. 22:00 Sīļukalna KN Ziemassvētku balle. 

26.12.2008 
plkst. 14:00 Riebiņu vidusskolas sporta zālē Ziemassvētku koncerts.  
plkst. 16:00 Preiļu KN deju kopas „GAIDA” Ziemassvētku koncerts. 
plkst. 19:00 Pieniņu TN Ziemassvētku koncerts.  
plkst. 21:00 Preiļu KN diskotēka, īpašie viesi grupa TRANZĪTS. 
plkst. 22:00 Silajāņu KN diskotēka „Ziemassvētki klāt!".  

27.12.2008 
plkst. 20:00 Preiļu KN Vecgada LIELĀ BALLE.  
plkst. 21:00 Rožupes KN Vecgada balle kopā ar J.Suvorovu un grupu 
 „Bruģis”.  
28.12.2008 
plkst. 12:00 Līvānu luterāņu draudzes baznīcā, Ziemassvētku koncerts.  
30.12.2008 
plkst. 20:00 Aizkalnes TN Lielā Ziemas balle, spēlē grupa Sonets. 
plkst. 21:00 Līču KN Vecgada balle, muzicē grupas „Likteneigais pagrīzīņs uz Vainovu”, J.Zieds- Ziediņš. 
plkst. 22:00 Silajāņu KN Vecgada vakara diskotēka 

31.12.2008 
plkst. 00:00 Sīļukalna KN Vecgada balle ar grupu "Brālīši".  
plkst.23:45 Preiļu pilsētas centrā svētku salūts. 

1.01.2009 
plkst. 00:30 pie Līvānu 1. vidusskolas Jaunā gada sagaidīšana un svētku salūts.  
plkst. 00:30 Preiļu KN Gadu mijas balle – diskotēka, spēlē Arvīdi. 
plkst. 00:30 Riebiņu kafejnīcā Jaungada balle ar Intaru (Rēzekne). 
plkst. 01:00 Rožupes KN Jaungada balle, ielūdz J. Zieds – Ziediņš.  
plkst.01:01   Rušonas KN jaungada diskotēka. 

Afiša  

Kas tad īsti svētku laikā notiek mūsu pašu rajonā? Noteikti ikviens atradīs kaut 
ko sev tīkamu.  

Zanda 

1.KH ir pret alkohola lietošanu!  



Svētku laiks 
 

Kad lielveikalus pamazām sākuši pildīt kašķīgi svēt-
ku dāvanu meklētāji, gandrīz katrā pilsētas stūrī 
mirgo spuldzīšu virtenes un kāds jau sācis dziedāt 
„Zvaniņš skan” meldiņu, droši var teikt Ziemassvētki 
ir klāt. Bet ko šie svētki nozīmē ģimnāzistiem?  

ôKas Tev rada īsto svētku sajūtu? 

Madara, 3.B – Īstu Ziemassvētku noskaņu man rada 
sajūta, ka visi lielie darbi ir aiz muguras. Protams, 
mācību semestra beigas! Kā arī viss, kas piederas svēt-
kiem: piparkūkas, mandarīni, pīrādziņi, Ziemassvēt-
ku dziesmas,  miera un kopības sajūta ģimenē. Neiz-
tikt arī bez dāvanu sagādāšanas!  Pagaidām svētku 
noskaņas man gan nav, jo nav sniega! Gribas, lai viss 
ir skaisti, balti! Tas ir sākums noskaņas radīšanai!  

Marta, 1.D - Mandarīni, mī-
lestība, kura ir visapkārt 
pirmssvētku laikā, un sniegs, 
kura vēl pagaidām nav! 

Olga, 2.KH - Man Ziemas-
svētku sajūtu rada īstā gaisot-
ne un cilvēki. 

Rūta, 1.B - Mandarīnu smarža 
un lielas sniega pārslas. Pro-
tams, arī brīvdienas. 

ôKo Tu gribētu atrast 
zem Ziemassvētku eglī-
tes?  

Agita, 1.A -  Es zem Ziemassvētku eglītes gribētu at-
rast prieku, iesaiņotu mazā jo mazā paciņā. Tā mums 
viesiem visvairāk pietrūkst! 

Diāna, 3.D – Es zem eglītes gribētu atrast mazu, jau-
ku, mīļu, pūkainu sunīti, taču dāvanas noteikti nav 
svarīgākās. Galvenais ir cilvēki, ar ko tos pavadi, laba 
noskaņa un daudz gardumu. 

Ilze, 2.A - Droši vien daudz konfekšu. 

Kristaps, 3. D - 10 kg mandarīnu un mazliet vairāk 
brīvdienu. 

ôKādiem, tavuprāt, būtu jābūt īstiem  
Ziemassvētkiem? 

Iluta, 3.D-Manuprāt, Ziemassvētkos ir jābūt baltam 
sniegam, apkārt jāvirmo piparkūku smaržai, kas liek 
daudziem smaidīt! Cilvēkiem ir jābūt laimīgiem, jāiet 
ķekatās! Bet dāvanas mīļajiem cilvēkiem ir gatavotas 
ar lielu mīlestību un rūpību! 

Patrīcija, 1.B—Ziemassvētkiem jābūt siltiem, ar 
daudz sniega visapkārt , spīdīgiem, piparkūku un 
mandarīnu smaržas pārpildītiem. Bet pats galvenais, 
lai būtu kopā ar vistuvākajiem un vismīļākajiem cilvē-
kiem svētku vakarā. Jādāvina citiem prieku, un tad 
visiem būs Ziemassvētku sajūta. 

Andris, 3.KV- Pilniem pārsteigumu un mīlestības. 

Ligita, 2.A- Manuprāt, īstiem ziemassvētkiem ir jābūt 
ar baltu, pūkainu sniegu, mandarīnu, piparkūku un 

egles skuju smaržu mājā, sirdsmīļu 
ģimeni, ar kuru dalīties mazās un 
mīļās dāvaniņās, ko katrs ir sarūpē-
jis. Un varbūt kādu mīļu cilvēku, lai 
justu pilnības sajūtu savā sirdī un 
domās. 

ôKāda ir Tava nākamā gada 
apņemšanās?  

Agnese, 3.B - Pirmkārt- labi nokārtot 
eksāmenus, jo, manuprāt, tā varētu 
būt katra treškursnieka apņemšanās. 
Otrkārt- dzīvot pozitīvāk un vel vai-

rāk smaidīt. Un treškārt- biežāk aizdomāties un prie-
cāties par to, kas man ir, nevis bēdāties un skumt par 
to, kā man nav... Jā, tāda varētu būt mana apņemša-
nās. 

Deniss, 3.KV- Apņemos sēdēt mierīgs stundās, nekai-
tināt skolotājus, nebastot stundas un nelīst bufetē bez 
rindas. 

Gunita, 1.A - Protams, labāk mācīties un pašai kļūt 
labākai. 

Nu, lūk! Apkopojot visas atbildes, varu droši apgal-
vot, ka mūsu skolniekiem šis laiks noteikti nesaistās 
tikai ar dāvanām! Pats galvenais ir mīļi cilvēki ap-
kārt. Jā, un cerams, ka nevienam nepietrūks jaunā 
Ziemassvētku simbola- mandarīnu! :)                 

     Ieva  

Starp mandarīniem, sniega gaidām un Ziemassvētku sajūtu 
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Kaut arī ārā ir auksti, sals kniebj degunā un 
vaigos, šajā laikā mūsu sirsniņām ir silti. Mūs silda sve-
ču liesmiņas, piparkūku smarža un Adventes klusums. 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks liek justies citādāk. 
Katrs cenšas atcerēties, kādi bija pagājušie Ziemassvēt-
ki, vēl kāds pārcilā iepriekšējā gada atmiņas. 

Šis klusais laiks pirms Ziemassvētkiem ir laiks, 
kad mēs visi jūtamies noguruši. Gads ir pagājis, un iz-
darīts tik daudz. Tāpēc Ziemassvētku mierā cilvēkam ir 
dota iespēja būt vienatnē ar sevi un uzlādēt enerģiju 
jaunam darba cēlienam. Tāpēc katra— gan liela, gan 
maza skolnieka, arī ģimnāzista, sirdi silda doma par 
ziemas brīvdienām, kad varēs beidzot atpūsties. Lai 
brīvdienas nebūtu lieki zemē nomests laiks, daži pado-
mi kā izklaidēties tajās. 

Ja notiks  brīnums un uzsnigs sniegs, tad: 
• uzcel divas reizes lielāku sniegavīru  nekā tu pats! 
• izviļā sniegā visus savus draugus bez izņēmu-
miem! 

• pikojies tik ilgi, līdz mājās vairs nav nevienu sausu 
cimdu, ja satiec—nopiko arī Ziemassvētku vecīti! ;) 
• apēd piecas piecstarainas sniegpārsliņas, lai nāka-
majā semestrī labāk veiktos matemātikā!!! 
• tīri savas mājas pagalmu, līdz sniega lāpstai pārlūst 
kāts! 
 
Ja tomēr nesagaidīsim baltus Ziemsvētkus, neuztrau-
cies, jo tu vari: 
• veikalā nopirkt mākslīgo sniegu, pūst to gaisā un 
skatīties, kā tas lēnām krīt lejā 
• uzvilkt lielus gumijas zābakus un izbradāt visas 
apkārtējās peļķes! 
• vēlreiz pārlasīt grāmatu „Sniegbaltīte un septiņi 
rūķīši” 
• sākt rakstīt kursa darbu! 
• mācīties nākamajiem kontroldarbiem :) 
     Lāsma 

Ziemassvētki 

Kā jūs domājat pavadīt 
Ziemassvētkus?

48%

16%

10%

18%
6% 2%

Mājās, ģimenes lokā, skaitot pie eglītes Ziemassvētku
pantiņus un saņemot dāvanas.
Dodoties ciemos pie draugiem vai radiniekiem.

Dodoties uz kādu pasākumu, kas būtu veltīts Ziemassvētkiem.

Skatoties Ziemassvētku programmu televīzijā u n ēdot
mandarīnus.
Ejot ķekatās, veicot dažādus latviešu Ziemassvētku rituālus. 

Es neduomāju svinēt Ziemassvētkus.

Kristīne 

Mājās vai kopā ar draugiem?  

Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas ir dažādas, bet gan-
drīz puse ģimnāzistu savus svētkus pavadīs mājās kopā 
ar mīļajiem cilvēkiem.  

 

Kaut kur starp Ziemassvētkiem. 

   Maldoties kaut kur starp Ziemassvēt-
kiem, mēs varējām aizmirsties laikā, kad 
vēl pazinām brīnumu un saodām starp 
bezjēdzīgajām veikalu izkārtnēm mājās 
cepto piparkūku glazūras piedegumu. 
Kaut kur starp banalitāti un absurdu mēs 
gaidījām no debesīm nokrītam svētkus un 
gospeļu harmoniju, bet plaukstās tikai 
atspīdēja decembra samocītās peļķes. Kar-
tīšu vietā atlika sūtīt novēlējumus pelēka-
jiem mākoņu pulkiem, kas kā uzraugi 
liedza baltajām pūkām aplaimot mūsu 
sasteigto dvēseļu uzvilktās tapiņas. Pat to 
mēs nepaspējām pamanīt, stādot dāvanu 
sarakstus uz līmlapiņām un burtnīcu ma-
lām. Rūķi pārāk frivoli, bet ziemeļbrieži 
ganās citur. Sinatras motīvos aizmiegam 
un attopamies rītos, glanca mīlestību šķir-
stot, nedaudz baidoties par rītdienu. Tā, 
gaidot un laiku skaitot nedēļās, mēs pazu-
dām kaut kur starp Ziemassvētkiem,  ik 
gadu izlaižot caur pirkstiem, līdz izbālē-
jām pavisam un izkritām par sniegu citā 
gadsimtā, ap marta vidu. 
     
    Olga 

Pārdomu stūrītis 



        PREIĻU VALSTS   
       ĢIMNĀZIJAS AVĪZE 

Preiļu Valsts ģimnāzija 
Kooperatīva iela 6 

Tel. 65321663 
Fax: 65321745 

Email: preiluvalstsgim@pvg.edu.lv 
www.pvg.edu.lv 

Redaktore: Ieva Pakere 
Skolotājs konsultants: Ingūna Patmal-
niece 
Žurnālisti: Vizma Mičule, Santa Dakule, 
Olga Jermakova, Lāsma Jakimova, Kristī-
ne Vjakse, Agnese Rušiņa 
Datorsalikums: Zanda Kivleniece  
 

Atpūtai 

Salavecis iet un ierauga 
mazu meitenīti. 
-Meitenīt, diemžēl pašlaik 
man nav nevienas dāva-
nas, ko tev iedot… 
Meitenīte atsaka: 
- Tas nekas, es arī varu 
paņemt naudu. 
 
Brien mazs puisītis pa pie-
snigušu mežu, izbrien me-
ža pļaviņā un ierauga: stāv 
pļaviņas vidū Salavecis 
un, saņēmis aiz bizes, 
griež sev ap galvu Snieg-
baltīti. 
Puisītis pieskrien pie Sala-
veča: 
- Salatēt, Salatēt, laid viņu 
vaļā, viņai taču sāp! 
- Nesāp vis, puisīt, viņa ir 
mirusi! 
 
Lido salavecis pāri Āfrikai, 

mazi melni bērniņi sauc no 
apakšas: 
- Dāvaniņas gribam, dāva-
niņas gribam, dāvaniņas 
gribam! 
Salavecis:  
-Dāvaniņas dabūs tikai tie 
bērniņi, kuri būs kārtīgi 
paēduši! 
 
Mēs ar sievu satikāmies 
Jaunā gada nakts karnevā-
lā. 
- Cik romantiski! 
- Kur nu vēl romantiskāk! 
Biju pārliecināts, ka viņa 
sēž mājās ar bērniem. 
 
Jautājums - Kāpēc igauņu 
bērniem  Ziemassvētkos 
dāvina lielāka izmēra drē-
bes? 
Atbilde - Tāpēc, ka dāva-
nas tie paspēj izsaiņot tikai 

līdz nākamajiem Ziemas-
svētkiem. 
 
Mīļo sala vecīti, 
Paskaties uz eglīti, 
Redzi bumbas deglīti? 
Nu ir beidzot klusi, klusi 
Tava dzīve pagājusi! 
 

Ko, meitiņa, tu raudāji 
Ziemassvētku vakarā? 
Ieslēdz draugu portāliņu, 
Būs tev draugu dāvana! 
 
Vai tu zini, eglīte,  
Cik tu tomēr neglīta!  
Neskūta, ar vienu kāju,  
Skujām pieber visu māju. 

Jautrākiem svētkiem!  

Tev tur ir jābūt!  

18. decembrī plkst. 
18.00 būsi mīļi gaidīts 

piedalīties Ziemassvētku ieskandināšanas koncertā.  Netrūks 
dziesmu un kopā būšanas sajūtas! Ielaidīsim svētkus savās sirdīs! 

19. decembrī plkst. 9. 30 Mācību semestra noslēguma pasākums.  

 

Dalies, un Tevi neatstās tukšā. 
Mīli, un Tevi mīlēs. 

Vēlies, un viss būs tieši tā, kā Tu vēlies. 
Tici brīnumam, tas noteikti piepildīs kādu Tavu sapni! 

 

Mīļus un prieka pilnus svētkus Tev novēl arī avīze 
“Pēdas”!  

mailto:preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
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