
   

Jāņa Eglīša 

Preiļu Valsts ģimnāzijas  

#1 janvāris 

 2021. 

Mazliet sala, asākas vēja brāzmas un ir 

atnācis jauns un ļoti gaidīts gads. Ka-

lendārā nu jau rotājas uzraksts 

“2021.gads” un mūsu prātos ir cerība, 

ka šis būs vēl labāks nekā iepriekšējie. 

Svētki tika aizvadīti ar pašiem tuvā-

kajiem, kas nemaz neliedza izjust to 

burvību. Janvāris ir devis lielisku ie-

spēju no pieliekamā izņemt jau maz-

liet noputējušās slēpes un doties pie-

dzīvojumā. Dodieties piedzīvojumos, 

tie ir kā krāsainie zīmuļi – zīmē kādos 

toņos vēlies, bet vienmēr piedod dzīvei 

krāsu. 

 

Arī mums, ģimnāzistiem, ir pienācis 

jauns un pavisam noteikti, raibs gads. 

Sācies 2.mācību semestris. Vēl tikai 

pāris mēneši līdz gaidītākajam brīvlai-

kam, bet pa šo laiku jāpaspēj gana cītī-

gi mācīties, piedalīties dažādās ārpus-

stundu aktivitātēs un, protams, kārtīgi 

atpūsties. Pašlaik skolotājus un klases-

biedrus satiekam videokonferencēs, ta-

ču ļoti gaidām brīdi, kad visi varēsim 

tikties klātienē. Ir izpalicis sirsnīgais 

1.semestra noslēguma koncerts un kla-

ses stundas ar Ziemassvētku dzejas 

rindām un laba novēlējumiem, bet tas 

nebija iemesls, lai mēs aizmirstu iemā-

cīties no galvas jaunu dzejoli un pa-

teikt laba pilnus vēlējumus mīļajiem. 

Devīto un divpadsmito klašu skolēniem 

šis semestris ir mazliet uztraucošāks 

nekā pārējiem, jo nopietni jāgatavojas 

eksāmeniem, par kuru norisi vēl nekas 

nav zināms. 

 

Novēlu ikvienam piedzīvojumiem pilnu 

gadu, stipru veselību, gribasspēku uz-

sākt ko jaunu, sasniegt izvirzītos mēr-

ķus un saskatīt skaisto šķietami sīkās 

un neievērojamās lietās! Lai izdodas 

izmēģināt kādu lietu pirmo reizi, ierau-

dzīt visskaistāko saulrietu, pagaršot 

visgardāko saldējumu un satikt visjau-

kākos cilvēkus! Un neaizmirstiet par 

darbu iesniegšanas termiņiem un video-

konferenču sākuma laikiem.:)  

 

Avīzes redaktore 

Ieva Apšiniece 
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 Visas ģeniālās lietas ir ļoti vienkāršas. To mēs varam pārbaudīt vien paskatoties uz savu ūdens pudeli – 

korķītis izcili pilda savu funkciju. Tad nu šoreiz intervējām JEPVĢ absolventu, kurš sevi dēvē par vienkāršu 

latgalieti. Enerģisks puisis, kurš ar saviem jokiem spēs uzlabot dienu pat kādam, kurš fizikas kontroldarbā 

nopelnījis trijnieku. Tas ir Lauris Zalāns. 

Intervija 

Ar ko Tu nodarbojies, kas Tu esi? 

Es esmu Lauris Zalāns, man ir 25 gadi, esmu no Preiļiem. Es esmu vienkāršs 

latgalietis, bet ja tā profesionāli runāt, kas es esmu un ar ko nodarbojos, tad 

esmu radio „Tev“ ētera balss, sociālo tīklu satura veidotājs, pasākumu, 

raidījumu, šovu vadītājs un influenceris. 

Kas Tev patīk savā darbā? Kāpēc? 

Ir grūti atrast ko tādu, kas nepatīk, bet pat ja ir, tad šī lieta 

papildina to, kas patīk, un beigu beigās rodas viens 

milzīgs darba grauds. Man savā darbā patiesībā patīk 

gandrīz viss, jo tas ir tas, kam es esmu ticējis un esmu 

gribējis darīt, esmu līdz tam nonācis un redzu, kur gribu 

doties. Bet ja man jāatbild īsi, tad man patīk radošums un 

vienkāršība, ko izvedu caur sevi. 

Kur rodi iedvesmu un mo-

tivāciju? 

Hmmm… cilvēkos. Savos elkos 

un noteikti darba rezultātā. Ro-

du motivāciju darīt vēl vairāk 

un turpināt iesākto. Rodu mo-

tivāciju arī cilvēku smieklos. 

Man ļoti patīk, kad cilvēki 

smejas un man izdodas cilvēku 

sasmīdināt vai dod tam po-

zitīvas emocijas. Un vēl, pro-

tams, arī mūzika un kino. 

Vai nākotnes karjeras plāni skolas 

solā ir sakrituši ar  to, ko tagad dari? 

50/50. Noteikti kādā brīdī ir bijušas pa-

visam citas domas. Bet tomēr, esot 

tuvāk ģimnāzijas beigām, sapratu, ka 

gribu darboties izklaides un kultūras 

virzienā, bet to, ka darīšu tieši to, ko 

daru tagad, noteikti nebiju domājis. 

Sākumā biju to domājis virzīt nedaudz 

citādāk. Ja kaut kas neizdevās, tad tas 

aizveda līdz citai lietai, kas apauga ar 

citiem darbiņiem, kas mani aizveda 

līdz lietai, kura sākotnēji neizdevās. 

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


 3 Rakstu sagatavoja Ieva Apšiniece 

Kur sākt, ja ļoti vēlies darboties, bet ir bail vai nezini ko 

darīt? 

Noteikti ir jāsāk ar tām bailēm. Bailes ir tas, ar ko mēs saskara-

mies visbiežāk un visvairāk, ja mēs gribam kaut kur virzīties, 

attīstīties un augt. Bailes ir pats pirmais, kas stājas mums pretī. 

Bet no kā mēs īsti baidāmies? Mēs īsti paši to nesaprotam. Vai 

no procesa, vai gala rezultāta, vai ceļa, pa kuru iesim? Ja ir bail, 

tad ir jāstājas pretī bailēm. Lai arī no kā būtu bail, kā teicis 

Džims Kerijs: “Tava vēlme būt pieņemtam šajā pasaulē var pa-

darīt Tevi neredzamu.” Jāseko savai sirdsbalsij un jādara to, kas 

patīk. 

Kāds ir bijis Tavs lielākais piedzīvojums, 

mācoties  JEPVĢ? 

Kā labāki, tā sliktāki piedzīvojumi bija katru 

dienu, bet katrs piedzīvojums ir atbalsojies 

turpmāk dzīvē. Kaut kur sapratu, ka pāršāvu 

pāri strīpai, bet, ja jāmin kas konkrēts, tad 

atmiņā ir palikušas iesvētības. Tās bija vien-

kārši wow . Atmiņā palikuši visi pasākumi, ko 

veidojām kopā ar klasesbiedriem. Gan tie, kas 

bija tikai klases, gan skolas ietvaros. Šie bija 

vieni no maniem labākajiem dzīves gadiem, 

pilnīgi noteikti. 

Kādus 3 padomus Tu dotu 

mūsdienu jauniešiem? 

Ticēt pašam sev, tam, ko dari 

un tam, ko uzskati par pareizu. 

Nebaidīties un mēģināt pārkāpt 

savas bailes. Darīt lietas, kas 

izdzen no komforta, jo ārpus 

komforta zonas mēs augam un 

attīstamies. Būt vienkāršiem un 

pateicīgiem par to, kas ir, kas 

jau izdarīts, pašiem sev, cil-

vēkiem ar kuriem esi sastapies, 

universam, Dievam, visiem no-

tikumiem, kas ir bijuši Tavā 

dzīvē, jo tie Tevi ir padarījuši 

par labāku cilvēku. 

Vai esi pamatīgi nokaitinājis kādu JEPVĢ skolotāju? Ja jā, tad kuru un kādā veidā?  

Ne es vienīgais biju palaidnis, bet kaut ko es viennozīmīgi nožēloju. Dārgās skolotājas, gribu palūgt piedošanu, ja 

esmu kaut kad neadekvāti uzvedies vai atstājis kādu nepatīkamu pēcgaršu. Esmu mainījies, kļuvis labāks. Bet vai 

nokaitinājis? Jā, esmu. Neatceros par ko īsti, bet esmu nokaitinājis ķīmijas skolotāju un savu vēstures skolotāju. Esmu 

nokaitinājis tās skolotājas pie kurām nav bijušas īpaši labas atzīmes, bet tas ir bijis jaunības maksimālisms vai vēlme 

kaut kur pajokoties, vai izcelties. Jautrība mani ir nesusi cauri notikumiem dzīvē un, ja tā nav bijusi, vienmēr esmu 

to gribējis izveidot. 

Kāds biji skolas gados? Kādās aktivitātēs 

iesaistījies? 

Teikšu godīgi, biju baigais palaidnis, bet 

man bija arī kaut kādi cieņas mēri. Gribu 

domāt, ka biju arī atvērts piedzīvojumiem, 

jaunām lietām un saziņai ar cilvēkiem. Es 

biju gatavs iesaistīties un izmantot ļoti 

daudzas iespējas, ko piedāvāja, mācoties 

ģimnāzijā. Biju pietiekami jautrs pats priekš 

sevis, lai izmantotu lietas, kas tika dotas. 
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 Skolas parlaments  

Rakstu sagatavoja: Lorita Uzuliņa 

 Kādi ir Jūsu 

pienākumi 

parlamentā?   

Kāda, Jūsuprāt, ir 

Parlamenta nozīme 

skolā?   

Kāpēc Jūs izlēmāt 

darboties skolas par-

lamentā?  

Kādi būtu Jūsu ie-

teikumi skolas piln-

veidošanai?  

Cik gadus Jūs 

piedalāties 

partlamentā?  

Raivis Žihars                     

12.V  klase 

 

 

Vadīt to un 

uzturēt ko-

lektīva lab-

klājību.  

 

Uzlabot skolas dzīvi 

un būt tiltam starp 

skolēniem un skolo-

tājiem.  

 

Jo ja tevi kas neap-

mierina , tad iesais-

ties, dari un maini to 

pats!  

 

Biežāk ieklausīties 

skolēnu ieteikumos 

un velmēs.  

 

 

3 gadus. 

Marta Jokste-

Kraupša 8.D klase 

 

Klausīties 

jaunumus un 

ziņot tos kla-

sei.  

 

Ievieš dažādus pasā-

kumus un uzlabo 

skolas vizuālo tēlu.  

 

Jo ir interesanti no-

darboties ar to, kas 

uzlabo skolu.  

 

Idejas var sniegt arī 

visa klase, nevis tikai 

pārstāvji no parla-

menta . 

 

 

1 gadu 

Lauris Šmeiksts            

12.V klase 

Esmu parla-

menta biedrs, 

iesaku idejas, 

kā arī, galve-

nokārt, atbil-

du par IT  

Uzlabot skolēnu 

labsajūtu skolā, radīt 

mācības interesantā-

kas, piesātinot tās ar 

pasākumiem un da-

žādiem citiem noti-

kumiem . 

Gribēju iesaistīties, 

man tas šķita intere-

santi.  

Ieklausīties skolē-

nos, dot parlamen-

tam vairāk iespēju, 

respektīvi, vairāk 

pasākumu un citu 

nodarbju . 

1 gadu 

Jadviga  Mežniece        

12.D klase 

Nav specifis-

ka amata. 

Uzklausīt skolēnu 

idejas un ieteikumus 

skolas dzīves uzla-

bošanai, sadarboties 

ar skolas pārvaldi.  

Lai informētu klasi 

par notiekošo parla-

mentā un skolā.  

Skola varētu notikt 

klātienē. Saliedēt 

klašu kolektīvus.  

2 gadus  

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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Ģimnāzijas tradīcijas 

   

Rakstu sagatavoja: Anastasija Skorodihina 

Katram ģimnāzistam ir kāda tradīcija, kas iespiežas atmiņā un ir tuva sirdij. Izlaidumi, pēdējais zvans, tūrisma 

diena, „Iepazīsimies” vakars u.t.t. Mūsu tradīcijas padara mūsu skolu unikālu. Lai gremdētos siltās un pozitīvās 

atmiņās, apkopojām mūsu skolas tradīcijas kolāžā. 

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: Sofja Kirillova 

Vārds 

Uzvārds 

Horoskops 

Dzīves moto 

 

Vai jums ir iesauka? 

Kādi Jums ir hobiji? 

Mīļākā krāsa 

Mīļākie svētki 

 

Mīļākā grāmata 

 

Valsts, uz kuru gribētu aizceļot 

Mīļākais sporta veids 

Mīļākais mūzikas žanrs 

Ja nekļūtu par skolotāju, par ko gribētu 

strādāt? 

Lielākā blēņa 

Kādi Jums ir mājdzīvnieki? 

Interesantākais sapnis naktī 

Trakākā lieta, kas ir darīta 

Jums ir kāda ideja, ko gribētu īstenot? 

Cik ilgi mācījāties vācu valodu? 

Nemīļākais priekšmets skolas laikā 

 

Kādu jūs redziet skolu un izglītību pēc 

desmit gadiem? 

Novēlējums/ieteikums ģimnāzistiem 

Anita  

Lazdāne 

Strēlnieks 

Ir labi, un būs vēl labāk! 

 

Kādreiz bija. Vai pašlaik ir, to es labprāt gribētu uzzināt. 

Dejošana, skriešana, lasīšana un vēl daži. 

Melna, balta, rozā 

Mīļākie svētki ir, kad svētki ir citiem - radiem, draugiem, mīļajiem cil-

vēkiem. 

Ir daudz interesantu grāmatu lasīts, kurās aprakstīto nevar aizmirst, bet 

negribas tās nosaukt par mīļākajām grāmatām. Izlasīju Daces Rukšānes 

"Krieva āda", patika. 

Austrālija un vēl daudzas 

Volejbols, daiļslidošana 

Popmūzika 

Par stilistu vai gidu 

 

Blēņa - kas tas tāds?!  

Nav 

Sapņoju, ka spēju pārvietoties pa gaisu aptuveni metru virs zemes. 

Brauciens ar auto 180 km/h. 

Kad būšu pensijā, apceļošu pasauli ar "Wohnmobil" (busiņš-mājiņa). 

Vēl joprojām atrodu, ko iemācīties, jo valoda attīstās. 

Tāda nebija, visos bija jautri un interesanti, jo man bija laba klase un lieliski 

skolotāji. 

Skola2030, tas viss aprakstīts jaunajā standartā. Skolēni gribēs un spēs vadīt 

savu mācīšanos, skolotāji būs labs atbalsts. Skolas būs vieta, kur valdīs 

zinātkāre, dzīvesprieks, harmonija. 

Ik brīdi izdariet labāko, ko spējat. Ticiet man - ir vērts. 

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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Divpadsmito klašu ieceres 

Rakstu sagatavoja Lorita Uzuliņa 

  

1.Kādi ir Tavi nākotnes plāni, beidzot ģimnāzi-

ju?  

2. Kāda ir Tava izvēlētā profesija un kāpēc?  

3. Kas Tev palīdzēja saprast, ko Tu gribi darīt 

nākotnē?   

4. Kādu padomu Tu vārētu dot jaunāko klašu 

skolēniem, kuri nav pārliecināti par savu izvē-

li?   

Solvita Ragauša 12.D 

1. Vēl neesmu izlēmusi, bet noteikti tā būs kāda 

prestiža augstskola.  

2. Uzņēmējdarbība vai ekonomists, jo patīk no-

darboties ar skaitļiem un kritiski domāt.  

3. Ārpusstundu aktivitātes.  

4. Iesaistīties pēc iespējas dažādās aktivitātēs, lai 

saprastu, ko patīk darīt.  

Nikola Djubina 12.V 

1. LU, Vides zinātne . 

2. Strādāt darbā, kas saistīts ar vidi, jo man ir sva-

rīgi, lai mana zeme ir tīra un kārtīga.  

3. Video noskatīšanās pat globālo sasilšanu. 

4. Meklēt, jautāt, skatīties, doties kur vien var, lai 

saprastu, kādas iespējas pastāv pēc ģimnāzijas 

absolvēšanas.  

Valdis Mihailovs 12.V 

1. Iestāties augstskolā un ātrāk uzsākt patstāvīgu dzīvi.  

2. Programmētājs - mani vienmēr ir interesējuši datori, 

vienmēr ir gribējies veidot programmas un ,tas ir ļoti 

labs darbs.  

3. Manas intereses.  

4. Nesakiet, ka nezināt, ko gribat darīt, jums 100% ir 

kādas intereses un, tās var pārvērst patīkamā darbā, 

kuru jums patiks darīt, tālāk ir viss atkarīgs no jums, 

cik daudz ieliksiet, tik daudz arī izņemsiet.  

Elvis Ločmelis 12. D 

1. Mērķis ir iestāties LLU, bet arī, ja tur nesanāks, apsveru vēl dažus variantus, piemēram, Rīgas 1. Medicīnas 

koledža  

2. Sapnis jau no agras bērnības ir kļūt par veterinārārstu, jo dzīvoju laukos un patīk darboties lauku sfērā ar 

dzīvniekiem, audzēt tos. Otrā profesija varētu būt farmaceits, bet par to vēl tikai domāju, tāda izvēle man ra-

dās, jo man labi padodas un patīk ķīmija .  

3. Ja runāt par veterināru tad pats izlēmu, ka gribētu kļūt par tādu, bet farmaceita profesiju ieteica mamma.  

4. Es vēlos teikt, ka ar izvēli nav jāsteidzas un pret to jāattiecas ļoti nopietni, nevar tā, ka pēdējā naktī izvēlos, ko 

es darīšu turpmāko dzīvi , jo tā ir nākotne . Mana galvenā atziņa ir, ka vajag tādu darbu, uz kuru no rīta var iet 

ar smaidu nevis vārdiem ''atkal uz darbu'' :( pat, ja tas sākumā nav pelnošs nevajag no tā atteikties, jo, kā Baiba 

Sipeniece-Gavare teica, ka ne vienmēr darbs, kurš patīk, uzreiz nesīs peļņu, galvenais ir gaidīt un darīt to, ko 

mīli .  

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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Sportisti 

Sofija Gžibovska, 12. D 

     Sportoju jau no 7 gadu vecuma, sāku ar vieglatlētiku un volejbolu, bet pēc 

tam, kad pārvācos uz dzīvi Preiļos, nolēmu izmēģināt kādu cīņas sporta  vei-

du. Bērnībā biju aktīva, tāpēc vecāki nolēma mani sūtīt uz sporta pulciņiem, 

un es piekritu. Sportot izvēlējos, jo patika sacensties ar citiem un būt pirmajai, 

kā arī vienmēr esmu gribējusi kļūt spēcīgāka un izturīgāka. Džudo nokļuvu 

pavisam nejauši. Jau agrā vecumā mani fascinēja filmās redzētās cīņas ainas. 

Es gribēju tāpat, bet konkrētu cīņas sporta veidu es nezināju. Tā kā Preiļos 

bija pieejams džudo un karatē, tad nejaušības dēļ vecāki mani aizveda uz 

džudo treniņu, kurš man ļoti iepatikās, tāpēc vēl joprojām neesmu izvēlēju-

sies citu cīņas sporta veidu. Mans sporta veids iemāca cienīt jebkuru pretinie-

ku, aizstāvēt sevi un, ka ar prātu var izdarīt vairāk nekā ar fizisko spēku. Ma-

ni lielākie sasniegumi ir 2 otrās vietas  Baltijas čempionātā un 2 zelta medaļas 

Latvijas čempionātā U18 un U21. Ir grūti mājās saņemties pašam trenēties 

bez trenera atbalsta un citiem cīņu biedriem, jo, kā zināms, džudo ir fizisks 

kontakts starp personām, kas šobrīd ir aizliegts iekštelpās. Cenšos darīt visu 

iespējamo, lai nezaudētu savu fizisko formu. Novēlu visiem ģimnāzistiem 

nezaudēt motivāciju, pacietību un pašdisciplīnu šajā grūtajā laikā! Iesaku 

izvedot dienas plānu, kurā būtu iekļautas fiziskās aktivitātes āra apstākļos. 

Aivis Krūmiņš, 11.D 

     Es sportoju nopietni 2. gadu, bet, ja kopā skaitīt, tad 11. Sportā īstenībā esmu jau 

no 6 gadiem. Pirmais sporta veids bija džudo. Sports uzlabo manu loģisko un emo-

cionālo domāšanu. Tas ir kā mans hobijs, jo man ir vienalga ar kādu sporta veidu 

nodarboties, bet tā mīļākā nodarbošanās ir iet uz stieņiem un trenažieru zāli. Paš-

reiz es nodarbojos ar boksu un arī bodibildingu. Es tos izvēlējos, jo man vienkārši 

tas patīk. Vislielākās priekšrocības, es domāju, ir tieši šiem diviem, ko minēju, jo tas 

iemāca atslābināties, disciplīnu, būt pacietīgam, uzlabo koordināciju, kā arī uzlabo 

manu ārējo izskatu. Mans lielākais sasniegums ir 3. vieta Latvijas čempionātā džu-

do. Karantīna, protams, ir ietekmējusi manu progresu, jo pagaidām es varu tikai 

mēģināt noturēt esošo formu, bet nekādā veidā to uzlabot. Vēlējums: galvenais ir 

būt pacietīgiem, kā arī nevajag sev teikt, ka es neko tagad nevaru izdarīt. Mājas var 

tik daudz ko izdomāt, ko darīt priekš sevis, kas pēc tam varētu dod jums jau labas 

zināšanas un prasmes turpmākajām darbībām. 

Mūsdienās sports ieņem nozīmīgu vietu sabiedrības dzīvē. Sportošana un veselīgs dzīvesveids ir kļuvis par jaunu tendenci mūs-

dienu pasaulē, jo pašlaik cilvēki ir vairāk noraizējušies par savu veselības stāvokli, un sports ir labākais veids, kā uzturēt ķermeni 

labā formā un stiprināt veselību. Profesionālajā sportā nokļūt  ir diezgan grūti, bet daži ģimnāzijas sportisti pierādīja, ka nav 

nekā neiespējama.  

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.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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Emīls Verčinskis,  10 A 

     Sāku sportot jau no jauniem gadiem, kad piedalījos skolas un starp-

novadu sacensībās. Varu teikt, ka sportā esmu visu dzīvi. No 2016. gada 

9.septembra sāku spēlēt futbolu Maltas komandā “Saules puikas”, bet 

2020.gada sākumā man apnika futbols, un vieglatlētikas sacensībās ma-

ni pamanīja L. Valdonis, tad  es sāku nodarboties ar skriešanu. Skrieša-

na ļoti labi uztrenē sirdi. 2020. gadā es LČ vieglatlētikā Ventspilī U-18 

grupā izcīnīju 1. vietu 5000m un 3.vietu 3000m. Vēl septembrī LČ Piņ-

ķos 5km distancē izcīnīju 3.vietu. Karantīna principā neietekmēja manus 

treniņus, jo esmu gargabalnieks. Tagad trenējos attālināti. Esiet sportis-

ki, mērķtiecīgi, veseli un labi mācaties!   

Laine Līga Elste, 9.D 

      Sportoju apmēram 8 gadus, pirmajā klasē bija piedāvājums mācīties spēlēt 

volejbolu, un, aizejot uz pirmajiem dažiem treniņiem, sapratu, ka tas man pa-

tīk, ar to arī viss sākās. Agrāk to nesapratu un darīju to, jo man patika, bet ta-

gad to daru sevis labā un, protams, arī mana vēlme nesamazinājās. Zināju, ka 

mana mamma agrāk nodarbojās ar volejbolu un gribēju to pamēģināt. Tā kā 

tas ir komandas sporta veids, ir diezgan grūti iegūt labus rezultātus, ja visi ne-

cenšas, bet, spēlējot pludmales volejbolu, es un mana partnere šogad palikām 

diezgan augstā vietā. Kopš sākās karantīna, treniņi notiek ļoti reti, pavasarī tie 

nenotika vispār, vasarā, kad situācija uzlabojās, tie notika ārā, un mēs tikām uz 

sacensībām, bet tagad tie atkal nenotiek. Protams, karantīnas laikā bieži tiek 

zaudēta motivācija, negribas kaut ko vispār darīt, kur nu vēl sportot.  

Rakstu sagatavoja Sofja Kirillova 

Ieteikumi iesācējiem  

Nekad nav par vēlu iesākt, ja runa aiziet par veselīgu dzīvesveidu, un, protams, sportu. Uzreiz no pirmās reizes  re-

zultāta nebūs, visas izmaiņas notiks laika gaitā, galvenais, jāatrod  kāds sporta veids, kas ir tuvāk sirdij.  

1. Vissvarīgākais ir izveidot mērķi, atrast laiku un pieturēties pie izveidotā grafika, pretējā gadījumā pie pirmās izde-

vības, jūs meklēsiet attaisnojumu, kāpēc nevarat strādāt. Ja ir grūti sportot vienam, tad noteikti var piesaistīt drau-

gus. Arī jāatceras, ka neregulārs darbs nedos redzamus rezultātus.  

2. Nav uzreiz jāskrien maratons vai jāpievelkas pa simts reizēm. Jāsāk ar mazu slodzi un ar katru reizi to varēs palie-

lināt, līdz katras nodarbības slodze jūs apmierinās. 

3. No kļūdām arī ir jāmācās. Visdrīzāk, tā jau nav pirmā reize, kad jūs gribiet sākt sportot. Analizējiet visas iepriekšē-

jās kļūdas, izprotiet to, kas traucēja agrāk strādāt un sasniegt rezultātus. 

4.  Ja jau atnāciet sportā, iespējams, būs arī jāmaina ēdienkarte, un nekad nav jāaizmirst par ūdeni! 

Sākumā nodarbības var likties sarežģītas, bet pēc 1,5-2 mēnešiem tas sāks patikt. Ātra elpošana izraisa endorfīnu, tā 

saukto laimes hormonu, ražošanu, tādēļ pēc 5-10 minūšu treniņa jūs sākat sajust spēka un prieka pieplūdumu. Esiet 

mērķtiecīgi, radoši, un jums viss izdosies! 

Emīls ar treneri 
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Ārpus stundu aktivitātes 

Skolēniem ir savas intereses, vieniem futbols, vieniem koris, tāpēc tika izveidota aptauja par ārpusstundu pavadīto laiku. Pēc 

apkopotajiem datiem tika aptaujāti daži cilvēki ar interesantākajām atbildēm. 

      Ieva Apšiniece  

 

 Kā radās interese par šo aktivitāti? 

"Rūtoj" ir ģimene. Jau no 1.klases esmu darbojusies folkloras kopā “Rūtoj”. Atnākot uz                                                   

JEPVĢ, zināju, ka šeit arī ir iespēja darboties folkloras kopā. Biju dzirdējusi labus                                                           

vārdus par "Rūtoj", tāpēc, daudz nedomājot, aizgāju uz pirmo mēģinājumu. 

 Cik gados sāki piedalīties? 

Darbojos kopš 13 gadu vecuma. 

Kā tu organizē laiku, kad tuvojās konkursi, skates, koncerti?  

Ar laika organizēšanu nav grūti. Skolas darbus var pagūt izpildīt un, ja gadās kāds kontroldarbs, tad aizeju izpildīt 

konsultāciju laikā. Protu izplānot laiku tā, lai varētu paspēt gan koncertus un skates, gan neciestu mācības. 

 Kādi ieguvumi ir no šī pulciņa? 

No „Rūtoj” ir daudz ieguvumu, piemēram, draugi, lieliska skolotāja, kopā pavadītais laiks, piedzīvojumi, koncerti, 

kopīgi pasākumi, dažādu prasmju attīstīšana, iespēja apskatīt jaunas vietas. "Rūtoj" ir tā kopības sajūta, kas ir ļoti 

svarīga, lai kolektīvs spētu sadarboties, sniegtu labākos rezultātus un kopā lieliski pavadītu laiku. Ir iespēja izmēģi-

nāt daudzas lietas pirmo reizi. Koncerti, mēģinājumi un dažādi pasākumi pozitīvi uzlādē un sniedz spēku turpmā-

kajiem darbiem. 

 

  Amanda Reliņa   

 

 Kā radās interese par šo aktivitāti? 

Mana klases skolotāja piedāvāja piedalīties šajā pulciņā un  

man šī ideja likās interesanta, un es piekritu. 

 Cik gados sāki piedalīties? 

Pulciņā “Kājām gaisā” es sāku piedalīties, kad man bija 9 gadi. 

 Kā tu organizē laiku, kad tuvojās konkursi, koncerti?  

Cenšos maksimāli atkārtot tekstu un norunāt to bez aizķeršanās pat liela uztraukuma iespaidā. Es protu izplānot 

laiku, lai pietiek arī mācībām un pat, ja ir kāds kontroldarbs, tad to var izpildīt arī konsultācijās. 

 Kādi ieguvumi ir no šī pulciņa? 

Iestājoties teātra pulciņā “Kājām gaisā” es atradu sev jaunus draugus, kā arī man palika daudz vieglāk komunicēt ar 

cilvēkiem un paliku daudz drošāka runājot klases priekšā vai uz skatuves 

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.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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Laine Līga Elste 

 Kā radās interese par šo aktivitāti? 

Viss sākās 1.klasē, kad mums visiem bija iespēja 

 pamēģināt dejot. Dodoties uz skolas zāli un izveidot                                                                                                                                        

deju soļus, tad skolotāja izvēlējās tos, kuri turpinās dejot kolektīvā „Dancari”.  

Tā sākās interese par dejām. 

 Cik gados sāki piedalīties? 

Es sāku dejot jau no 6 gadiem. 

 Kā tu organizē laiku, kad tuvojās konkursi, koncerti?  

Parasti sanāk atteikties no skolas stundām vai mūzikas skolas apmeklējumiem, gatavojoties svarīgiem pasākumiem. Ne 

vienmēr tas ir labākais variants, bet pēc katra koncerta vai uzstāšanās vienmēr ir laba sajūta un gandarījums par paveikto 

darbu. 

 Kādi ieguvumi ir no šī pulciņa? 

Ieguvumi ir diezgan daudz, dejojot „Dancaros” šos visus gadus mēs esam bijuši daudz jaunās pilsētās, katru gadu braucam 

uz kādu no Lietuvas pilsētām. Vistālākais brauciens mums ir  bijis uz Zviedriju. Dejošanas laikā tika iegūti jauni draugi gan 

pašu sava kolektīva, gan citu kolektīviem, un vienmēr ir jauki satikties ar viņiem. Protams, galvenais ieguvums no dejām ir 

fiziskā slodze. Dejot nav nemaz tik viegli, vienmēr kaut kas iesāpēsies vai  spiedīs, vai noberzīs. 

Rakstu sagatavoja Beāte Beatrise Čodare 

Emīls Reigins 

 

 Kā radās interese par šo aktivitāti?  

Mans tētis ir mednieks un arī mana māsa ir medniece, tas mani ļoti ieinteresēja.  

 Cik gados sāki piedalīties?  

Pēdējos 3 gadus aktīvi piedalos dzinējmedībās, bet pirmo reizi medībās biju kādos 

10 gados, skaidri neatceros.  

 Kādi ieguvumi no medībām?  

Ieguvumi ir dažādi, piemēram, medījuma gaļa. Tā ir arī ļoti aktīva nodarbe un arī sava veida atpūta no darbiem.  

 Vai turpināsi piedalīties medībās, kļūsi par mednieku un iegūsi ieroču nēsāšanas atļauju?  

Jā, es turpināšu piedalīties medībās un arī kļūšu par mednieku, kā arī iegūšu ieroču nēsāšanas atļauju.  

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.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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Aktualitātes 

Digitālā datubāze “Zinātnes valoda” – labs palīgs skolēniem. Ir 

pagājis gandrīz mēnesis kopš lietotājiem gan datorā, gan mobila-

jās ierīcēs ir pieejama digitālā datubāze “Zinātnes valo-

da” (www.zinatnesvaloda.lv), ar kuras palīdzību var formulēt 

skaidru domu un izteiksmes ziņā skaistu latviešu zinātnes valo-

du.  

Drīzumā durvis apmeklē-

tājiem vērs RSU Anatomi-

jas muzejs. Vēsturiskā ana-

tomijas muzeja preparātu 

kolekcija veidota 20. gad-

simta pirmajā pusē kā mā-

cību materiāls anatomijas 

studijām.  

Sākta noslēdzošā pieteikšanās 

skolotāju izglītības projektam 

„Mācītspēks”. Ikvie-

nas nozares speciālists var 

pieteikties vērienīgajā skolo-

tāju izglītības projektā 

„Mācītspēks”, lai apgūtu 

skolotāja profesiju un vien-

laikus uzsāktu darbu skolā, 

nākamajā mācību gadā pie-

vienojoties Latvijas izglītības 

sistēmai kā viens no 100 jau-

najiem pedagogiem. Projekta 

kandidāti var pieteikties līdz 

1. martam.  

Latvijas badmintona Gada balvas ir 

arī Preiļu 1. pamatskolai. 8.janvārī 

tiešsaistes ceremonijā tika pa-

sniegtas Latvijas badmintona Ga-

da balvas, šādi jau sesto gadu pēc 

kārtas izvērtējot iepriekšējā gadā 

notikušo Latvijas badmintonā. Bal-

vu “Gada spēlētāja” jau otro gadu 

pēc kārtas saņēma siguldiete Jeka-

terina Romanova, bet balvu “Gada 

spēlētājs” pirmo reizi saņēma val-

mierietis Andis Bērziņš.  

Rakstu sagatavoja Diāna Petroviča 

Atmodas laikam veltīta āra izstāde “Es Atmodā. 

1987-1991” no 25. februāra.Preiļu vēstures un lie-

tišķās mākslas muzejs šogad ir sagatavojis āra 

izstādi “Es Atmodā. 1987-1991”, kas  veltīta At-

modas laika norisēm un tiem cilvēkiem, kas bija 

šo notikumu dalībnieki un liecinieki.  

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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Galvenā redaktore: Ieva Apšiniece 

Skolotājs konsultants: Ingūna Patmalniece 

Žurnālisti:  Ieva Apšiniece, Diāna Petroviča, Beāte 

Beatrise Čodare, Sofja Kirillova,  Lorita Uzuliņa, Ana-

stasija Skorodihina 

Mākslinieciskais noformējums: Beāte Beatrise 

Čodare, Diāna Pertoviča, Anastasija Skorodihina 

JĀŅA EGLĪŠA 

PREIĻU  VALSTS  ĢIMNĀZIJAS  

JĀŅA EGLĪŠA 

PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 

Kooperatīvā iela 6 

Tālr.: 653 21663,  

Fakss: 653 21745, 

E-pasts: preiluvalstsgim@pvg.edu.lv  

Vēl stresaināka situācija par 

skolu ir 2 naktī sildīt ēdienu 

mikroviļņu krāsni un to apstā-

dināt pirms tā sāk pīkstēt. 

- Ko tu dāvināsi Annai Zie-

massvētkos? 

- Par ko tu runā ir vēl tika 

Marts. 

- Pēterīt, ir 23. decembris. 

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

smiesimies par skolas dzīvi. 

 

2018. gadā tu paliki mājās, tu biji sliņķis. 

2020. gadā paliec mājās, tad esi sociāli atbildīga perso-

na. 

 

Pirmais matemātikas likums: ja uzdevums risinās pie-

tiekami viegli, tātad tu kaut ko dari nepareizi. 

 

Matemātikas kontroldarbā: 

Skolotāja izdala darbu. 

Gudrākais skolnieks klasē saķer gal-

vu un pēkšņi visi saprot, ka nebūs 

labi. 

 

Sākoties karantīnai pēkšņi skolēniem uzlabojās atzī-

mes visos priekšmetos. 

 

Kā pareizi sakārtot savu istabu: 

1. Sāc kārtot istabu. 

2. Izpēti atrastās mantas 

3.Atstāj kārtošanu uz nākamo 

reizi 

 

- Kādas drosmīgas rīcības tu esi paveicis savā dzīvē? 

- Es vienreiz algebrā roku pacēlu. 

 

Šogad Ziemassvētkos  nebūs dāvanu, jo Covida dēļ 

Ziemassvētku vecītis nedrīkst nākt uz mājām. 

 

Vienīgais laiks, kad cilvēki  sajūtas kā matemātikas 

uzdevumi, ir tad, kad  Ziemassvētkos pērk 18 kg man-

darīnu. 

 

Pasmejies! 

Ārsti 2035. gadā: 

- Ārsta kungs, kas man vainas? 

- Pēc Googles teiktā, es brīnos 

kā Jūs vēl šeit esat. 

Rakstu sagatavoja Beāte Beatrise Čodare 
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