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Redaktores sleja...
“Ir tāda lieta, kuras nebūs diezgan, - tā ir mīlestība. Un ir lieta, kuru nekad
nedodam pietiekami daudz, - arī tā ir mīlestība.”
/Henrijs Millers/
Sirsniņas, eņģelīši, svecītes un visādi
citādi nieciņi jau labu laiku rotājas veikalu plauktos. Kur vien ej, viss pilns ar
dažādiem Valentīna dienas atribūtiņiem.
Man tie sākt likties pat nedaudz banāli,
jo ne jau nu maza figūriņa var apzīmēt
kaut ko tik svarīgu un lielu, kā mīlestība.
Jā, bet kas tad īsti to var izdarīt? Milzīgas sarkanas sirdis, garas, skaistas rozes,
miljoniem svecīšu– tie būs īstie mīlestības simboli? Laikam jau patiesā mīlestības būtība slēpjas cilvēkos un mums visapkārt.Nu lūk, un tā kā klāt nemanot ir
piezagusies šī jūtu pilnā diena, tad avīzīti
mēs centāmies veidot patiesi tematisku
♥
Valentīndiena lielā mērā jau ir tāds tirgotāju izdomāts triks, jo pirms daudziem
gadiem neviens nemaz šādu dienu nepazina.Bet, redzot, cik ātri tā ir iekarojusi
savu vietu blakus citiem nozīmīgiem
svētkiem, varu droši teikt, ka cilvēki tiecas pēc kaut kā jauka– mīlestības. Lai arī
kā mēs censtos izskaidrot šo pasaulē pla-

ši pazīstamo parādību, vienas noteiktas
definīcijas mīlestībai nav, tādēļ būs vien
jāsamierinās, ka tas ir kaut kas nedaudz
nezināms, bet ļoti patīkams un vajadzīgs.
Un man ir ļoti liels prieks, ka tādi mīlestības svētki pastāv, jo varbūt, ka tas būs
iemesls, lai kaut uz vienu dienu cilvēki
censtos būt nedaudz mīļāki gan pret sev
tik tuvajiem, gan nepazīstamajiem. Valentīndiena taču ir tas laiks, kad vajadzētu tā patiesi saprast, cik daudz apkārt ir
sirsniņu, kas mūs mīl un vēl tikai to labāko. Tāpēc varbūt neaizrausimies ar
visādu nieku un dāvaniņu pirkšanu, bet
centīsimies tā pa īstam samīļot un novērtēt cilvēkus, kas liek mums būt labākiem. Domāju, ka tieši tā varētu būt mīlestība– jūtas, kas liek justies laimīgiem,
tādēļ tā var nākt gan no savas otrās pusītes, gan draugiem, gan vecākiem un
citiem tuviniekiem. Samīļosim visus šajā
Valentīndienā! :)
Ieviņa
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Intervija

PVĢ

PVĢ saldākie pāri
Jūlija un Vladimirs; 2. B kurss

Pasaulē ir tik daudz dažādu – savdabīgu, neparastu, traku, jokainu, aizkustinošu, ekstrēmu, dullu - mīlestības stāstu.

Kopā: 14 mēnešus.

Bet zināms, ka neskaitāmi cilvēki savus

Viņu dziesma: Maksim „Otpuskaju”.

Liktenīgos sastop tieši skolas gaiteņos.

Jūlija
1. Nesaucu mīļvārdiņos.

Arī šie jaunieši – PVĢ audzēkņi – bieži manāmi kopā tieši skolā.
Tādēļ viņi dalās savā pieredzē un uzskatos par pasaulē lielāko spēku – mīlestību.
Visiem pāriem tika uzdoti vienādi 10
jautājumi:
1. Kādos mīļvārdiņos mēdz dēvēt savu
otro pusīti?

2.Kāds

bija jūsu pirmais randiņš, ko

no tā visspilgtāk atceries?

3.Kā pret jūsu draudzēšanos sākotnēji
attiecās kursabiedri, skolotāji?

4.Vai

jums ir daudz kopīgu īpašību,

interešu? Kādas?

5.Ko

mēdzat darīt brīvajā laikā, ko

pavadāt kopā?

6.Ko visaugstāk vērtē savā otrajā pusītē, kas Tev viņā visvairāk patīk?

7.Kāda

ir foršākā dāvana, pārstei-

gums, ko viņš/-a Tev ir sarūpējis/usi?

8.Vai

esi iepazinies ar otrās pusītes

vecākiem, ģimeni? Kāda bija šī iepazīšanās?

9.Zināms,

ka daudzi cilvēki Latvijā

vēl aizvien negatīvi attiecas pret Valentīndienu. Kā to vērtē Tu?

10.Kas,

Tavuprāt,

ir

attiecību pamatā?

veiksmīgu

2. Atceros, ka sākumā jutos ļoti nedroši, taču vēlāk viss jau
bija kārtībā. Pirmajā randiņā uzzināju, kur un kā strādā
mans puisis.
3. Ja godīgi, nezinu.

4.
5.

Kopīgu īpašību daudz, tāpēc laikam arī rodas strīdiņi.

7.
8.

Gredzens, ķēdīte...laikam trūkst vēl tikai auskaru!

Skatāmies filmas, pastaigājamies, dažreiz kaut kura aizbraucam.
6. Jūtos ar viņu droši. To arī vērtēju visaugstāk.

Jā, esmu. Iepazīšanās bija patīkama, lai gan sākumā,
protams, uztraucos.
9. Es šos svētkus
vērtēju pozitīvi. Taču uzskatu, ka Valentīndiena nav sevišķi svarīgi svētki.
10. Galvenais
ir
uzticība.
Vladimirs
1. Zaķītis, Bubucītis.
2. Bija ļoti forši,
apģērbu atceros visvairāk.
3. Neitrāli, nebija
nekādu pārmetumu.
Jūlija un Vladimirs 2007. gada rudenī.
4. Kopīgu interešu ir pietiekami.
5. Braucam atpūsties, skatāmies kādu filmu.

6.
7.

Man visvairāk patīk mīļums, ko saņemu no viņas.

Viņa man sarūpēja jauku atmiņu foto albumu ar mūsu
foto.
8. Esmu iepazinies, un tas bija interesanti.

9.

Es to vērtēju pozitīvi, jo, pastāvot Valentīndienai, cilvēki
var izteikt savas simpātijas.
10. Saticība, uzticība, mīlestība, sapratne.

PVĢ

Jolanta
(absolvējusi
PVĢ) un Rihards (2.A)

Ginta un Jancis, 2. KV kurss
Kopā: pusotru gadu.
Viņu dziesma: HIM - „Gone With the
Sin”. Jancis Gintai ir uzdāvinājis arī
CD, kurā apkopotas vēl citas ar viņiem
saistītās dziesmas.
1.Ginta:Zaķītis, mīļumiņš, eņģelītis u.t.t.
Jancis: Pelīte, lapsiņa (viņai jo īpaši patīk)
u. tt.

2.

Tāda īpaša pirmā randiņa nebija, mēs
bijām draugi, un tad tas pārauga attiecībās,
tikāmies draugu dzimšanas dienās un klases, skolas pasākumos.

3.

Izturējās neitrāli, pat pozitīvi.

4.

Kopīgo interešu ir ļoti daudz! Dažādi
kopā atpūšamies un arī strādājam.

5.

Skatāmies filmas, pastaigājamies, runājamies, klausāmies mūziku, ejam uz pasākumiem, gatavojam ēst, uzkopjam māju,
jokojamies u. tt.
6. Ginta: Godīgums, sapratne, mīlestības
izpausmes un viņa smaids.
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Intervija

Kopā: aptuveni gadu, tomēr pazīst viens otru no
bērnības
Viņu dziesma: ABBA
„Dancing Queen”.

–

Jolanta

1.

Zaķēns, sivēns, foršais,
mīļais, lāčux.

2. Ujj, randiņš...pirmās mūsu tikšanās pat gluži nebija
randiņi, bet es atceros ļoti
labi, ka bija baigi forši! Tās
bija nebeidzamas pastaigas
un jaukas sarunas....
3.

Kursabiedru attieksme
bija interesanta- daži priecājās mums līdzi, citi neko neteica, daži bija greizsirdīgi... “Droši vien tā ir mīlestība...”
Skolotāju attieksme pret pārīšiem vienmēr ir bijusi tāda jocīga! Tomēr neko īpaši nav teikuši...
Reizēm tikai kaut ko par pavasari galvā!!!

Jancis: Labsirdība, sapratne, uzcītība, protams, mīla un acis...

4. Kopīgas intereses ir, bet tās diezgan grūti savienot... Mums
patīk futbols, tusiņi, mūzika, tomēr kopumā esam diezgan atšķirīgi, bet pretpoli taču vienmēr pievelkas!!!!!!!!!

7.Ginta: ir bijis daudz un īpaši patīkamu,
tos viņš prot sagādāt lieliski! Piemēram, 18
gadu dzimšanas dienā, manā dzimšanas
stundā (2:05), Jancis veltīja man īpašu
dziesmu, ko pats izpildīja un spēlēja ar ģitāru.

5. Cenšamies brīvo laiku veltīt viens otram, bet esam traki aizņemtas personības! Tā tas ar mums ir jau no sākta gala... Tomēr
kopā varam darīt visu- mācīties (man ļoti patīk skatīties, kā viņš
mācās, patīk, kad man atprasa kaut ko vai palīdz); ākstīties, priecāties, bēdāties, pastaigāties, nedarīt neko, vienkārši baudīt otra
klātbūtni...

Jancis: Es devos pie viņas ciemos, un viņa
man bija iegādājusies lāčuku, kas bija saģērbts pidžamā.:D

6.

Man mežonīgi patīk viņa romantiskā puse, dievinu!!!! Arī viņa
atklātība, maigums un sapratne ir nepārspējama. Bet viņa mati
un lūpiņas mani padara traku!

8.Ginta: Jā, esmu iepazinusies ar viņa ģimeni, biju satraukta, bet galā viss izdevās,
ģimene ir jauka.

7.

Jancis: Esmu iepazinies, un viss ir oky!:)
Patika iepazīšanās ar vecmammu!:D

Foršākais, ko viņš man ir sarūpējis ir rozes, rozes, rozes.....un.......dziesma viņa izpildījumā.....vienkārši ģību!:) Nekad
neaizmirsīšu rozes, svecītes, dziesmu!:)))

8. Ar vecākiem iepazinos jau sen, arī viņš ar manējiem... Mūsējie
ir vislabākie sencīši pasaulē!

9. Mēs pret to attiecamies pozitīvi, šķiet
ļoti interesanta diena, kad vari vēlreiz apzināties, ka tevi kāds patiešām mīl, un savu
mīļoto iepriecināt ar kādu pārsteiguma dāvanu vai mīļu buču.

9. Man patīk Valentīndiena! Tā ir dieniņa, kad pabūt kopā ar
savu mīļo, ja ne boyfriendu, tad vismaz kādu draugu, draudzeni,
radinieku, ar ko var papļāpāt... Šajā dienā varam izrādīt savas
simpātijas, jūtas, uzmanību...Esmu pilnīgi PAR Valentīndienu!

10.Uzticība, sapratne, atklātība, kopīgās
intereses, simpātijas, mīlestība, cieņa un vēl
daudz kā cita, jo nekad nevar zināt, kas būs
tas, kas visvairāk turēs pie mīļotā un liks
abiem justies labi.:)

10. Veiksmīgu attiecību pamatā ir uzticība un uzticēšanās, atklātība. Es neprotu neko noslēpt no savējā jaukumiņa, viņš vienmēr
visu var nolasīt no manas mīmikas, acīm, viņš mani saprot vienmēr, neviens cits mani tā vēl nav "atkodis"...:D ...ko lai saka....Droši vien tā ir MĪLESTĪBA!
Turpinājums nākošajā lappusē ...
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Valentīna diena

PVĢ

mēram, gredzentiņš, milzīga mīkstā rotaļlieta, paštaisītas dāvaniņas.
8. Jā, esam pazīstami.
Evelīna
Ļoti pozitīva attieksme,
1. Mīļums, princis, peļuks, bumbulītis.
jauka izturēšanās un sava
veida atbalsts mūsu drau2. Satraukums valdīja, tā bija tējas pasēdēšana
dzībai.
„Preilenē” – sarunas...
9.
Es šos svētkus neuz3. Ļoti pozitīva attieksme pret apkārtējiem jau no
skatu
par ļoti mīļiem, jo,
paša sākuma. Kursa biedri jau arī tie, kas juta savstarlai
otru
iepriecinātu un
pējās simpātijas un bija iniciatori...:D
samīļotu, nevajag gaidīt
4. Dejas, kopīgas sarunas, uzskati un attieksme pret tikai 14. februāri, jebkura
dzīvi.
cita diena ir piemērota...
Armands un Evelīna
5. Ļoti daudz runāties, dzeram tēju, ejam uz kino,
10. Viennozīmīgi uzticība,
rudens noskaņās.
kopā mācāmies.
spēja par visu izrunāties,
6. Šis cilvēks nekad nepadodas, nekas viņam neliekas atbalsts – viens otpar grūtu vai par nepārvaramu – attieksme pret dzīvi. ram...Jājūt, ka otra sabiedrībā tu vari būt tu pats!
7. Viss, ko uzdāvina mīļš cilvēks, liekas tik īpašs! PieRakstu sagatavoja– Vizma
Evelīna un Armands, 3. K.
Kopā: nu jau gads.
Viņu dziesma: Muse – „Unitendet”

Valentīndiena Latvijā un pasaulē!
Beidzot ir klāt tas brīdis, kad
mūsu sirdīs iemājo karstas vēsmas,
galvā riņķo pūkainas domas, bet prātus pārņēmis mīlestības pilns dullums. Straujiem soļiem ir atnākusi
tradicionālā mīlnieku diena, kad ikviens no mums nekautrējoties var
izteikt sirsnīgus vārdus, iedot saldu
buču vai samīļot savai sirdij tuvu cilvēku. Svētā Valentīna diena, kas tiek
svinēta 14.februārī kā sirsnīgākā un
gada karstāk gaidītā diena, ļauj ikvienam no mums izpausties un atklāt
savas slēptākās jūtas pilnīgi atklāti
vai anonīma vēstījuma formā.
Latvijā gan Valentīna diena nav oficiāli atzīta svētku diena un ir liela daļa
sabiedrības, kura šos svētkus neatzīmē, taču joprojām ir cilvēki, kuri svin

izslavēto mīlnieku dienu. Katram gan
šī svinēšana izpaužas atšķirīgos veidos dažiem patīk sūtīt anonīmas vēstules, citiem prieku sagādā atklātnīšu
pasniegšana, bet vēl citi priekšroku
dod ziediem, saldumiem un romantiskām lietiņām. Taču kā gan mīlnieku
svētki tiek atzīmēti citās pasaules
valstīs, kurās Valentīna diena ir oficiāli svinama svētku diena?

ši meklē šīs sarakstītās miziņas, lai
atrastu sev draudzeni.

Ziemeļamerikā mīlnieku dienas
svinēšana notiek, pasniedzot dāvanas, no kurām populārākās ir kartiņas, rozes, šokolāde un rotaslietas.
Šīs dāvanas pārsvarā vīrieši dod sievietēm, izmantojot platonisko saukli
„priecīgu Valentīna dienu”!

Kolumbijā septembrī tiek svinēta
„Mīlas un draudzības diena”, kurā ļoti
populāra ir „slepenā drauga” tradīcija, kad anonīms sūtītājs kādam sūta
sirsnīgas dāvanas.

Japānā un Korejā Valentīna dienā
sievietes dāvina saldumus, šokolādi
un ziedus tiem vīriešiem, pret kuriem
tās izjūt simpātijas. Turpretī vīrieši
kā atgriezenisko dāvanu šīm pašām
sievietēm 14.martā - Baltajā dienā
pasniedz balto šokolādi vai zefīru,
taču visbiežāk vīrieši sievietēm
(pārsvarā tomēr savām draudzenēm)
dāvina baltu apakšveļu.
Ķīnā Valentīna dienas līdziniece tiek
svinēta pirmā mēneša 15. datumā pēc
Mēness kalendāra, kad sievietes,
mandarīna mizā ierakstījušas savu
vārdu un koordinātas, iemet to upē,
lai meklētu sev mīļoto. Turpretī vīrie-

Brazīlijā nav Valentīna dienas, taču
12.jūnijā tur tiek svinēta „Mīlnieku
diena”. Šajā dienā mīlnieki savā starpā apmainās ar apakšveļu, ziediem,
saldumiem un kartiņām, lai sagaidītu
nākošos svētkus Svētā Antonija dienu, kad jaunās sievietes veic rituālus,
lai atrastu sev vīru.

Anglijā kā reģionāla tradīcija Norfolkas pilsētā tiek svinēta Valentīna
diena ar „Valentīndienas Džeka” piedalīšanos, kurš klauvē pie māju durvīm, atstājot bērniem saldumus.
Taču, lai vai kā šos svētkus svin citās
pasaules valstīs, Valentīna dienu tepat Latvijā Jūs varat svinēt katrs pēc
saviem ieskatiem. Tādēļ novēlam ikvienam no jums atrast savus, sirdij
vistuvākos, Valentīnus, samīļot un
sabučot tos, pateikt kādu labu vārdu
un siltās noskaņās atzīmēt mīlniekiem domāto dienu, pieminot tos svētos, kuru dēļ šī diena ir atceļojusi arī
līdz mūsu sirdīm.

Zanda
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Aktuāli

PVĢ

Ģimnāzisti domā tā...
Andis (2.KV)

Meldra (3.D)

Kas ir mīlestība?

Mīlestība ir,
kad cilvēki
satiekas un
viņiem ir saskaņa un
viens otram
patīk. Viņi
bez tēlošanas
var labi pavadīt laiku.

Manos knapajos
18 mīlestība vēl
ir sarežģīta,
laikietilpīga
lieta, par ko
bieži jādomā un
jāuztraucas, lai
ik pa brītiņam
varētu palidot
līdz ar taureņiem vēderā.

Kas tavuprāt ir
romantiski?

Jā

Romantika ir
mīlestības radošas izpausmes
veids no tradicionālās, (arī klišejiskās) romantikas līdz
unikālām idejām.

Vakars ar
saulrietu pie
jūras.

Romantiski ir mīlēt. Patiesībā, būt iemīlēšanās stāvoklī un izjust visu to sajūtu gammu, ko tā piedāvā,
ir romantiski. Romantika
ir noskaņa, ko rada vārdos
neizteiktas iekāres un izjūtas.

???

Sabīne
(1.KH)
Tā ir kaut
kas skaists
un vārdiem
neaprakstāms. Mīlestība ir
labākais un
reizē arī sliktākais, kas
var notikt ar
cilvēku.

Kaspars (3.D)
Mīlestība ir tikai apzīmējums, ko mēs visi lietojam
par izjūtām, kas katram ir
citādākas, tāpēc arī visiem
vienu mīlestības mēru un
definīciju nav iespējams
iedot. Taču visiem ir kopīga lidojuma sajūta, fiziska
vai garīga, bet lidojums.
Levitācija.

Kas tev kaitina
puišos/meitenēs?

Tas pats, kas
zēnos- kašķīgums, muļķīgas runas.
Meitenes varētu būt drošākas.

Viss, kas kaitina, patiesībā
mūs piesaista.

Viņu muļķīgums, dažādi
aizrādījumi
meitenēm.

Feministiska iedomība,
kas nav jājauc ar cēlu pašpārliecinātību. Meitenei
noteikti jābūt cēli pašpārliecinātai.

Kādai būtu jābūt
meitene/puisim,
kas spētu tev
iepatikties?

Tādai pašai
kā zēnam,
proti, labam
draugam.

Tādam, kas
atceras neaizmirst un cienīt
to, ka meitenei
jābauda priviliģētā vājā dzimuma loma.

Garam,
tumšmatainam, mīļam
un saprotošam.

Būtībā viņai jāspēj nesavtīgi veltīt savu personu,
nepazaudēt sevi un iedvesmot. Sieviete ir mūza!

Vai tici, ka pirmā mīlestība var
būt arī pēdējā?

Nē, jo tā nemēdz būt.
Manuprāt, kā
minimumam
jābūt kādam
3-4 iemīlēšanās reizēm,
lai atrastu
īsto.

Pirmā mīlestība
var būt arī vienīgā, liktenīgā.

Jā

Visai iespējams, jo daudzi
cilvēki tik ļoti ieciklējas uz
šo pirmā mirkļa sajusto
sajūsmu un reibumu, ka
kļūst akli un neierauga
varbūt savu īsteno izredzēto.

Uz ko tu būtu
spējīgs mīlestības
dēļ?

Varētu pat
skriet pliks
cauri Preiļu
centram.

Vēl redzēsim,
uz ko. Galējās
robežās atklājas
galējas sarežģītības situācijas.

Īsta un patiesa mīlestība neliktu
darīt neko
muļķīgu.

Ziedot daļu savas dzīves
un personības, ja es zinātu, ka tas viss netiks izšķērdēts.

Ieviņa
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Mans romantiskais stāsts...

PVĢ

Lieliskā sagaidīšana
Viss sākās ar to, ka mans mīļo-

tais aizbrauca peļņā uz vasaru.
Dikti grūti bija, bet nu izturējām. Kad pienāca augusts un
viņam vēl bija mēnesis, ko strādāt, sāku domāt, ka varētu paņemt atvaļinājumu un viņu apciemot svešajā zemē. Sākumā
domāju braukt uz nedēļu, taču
tad kādu vakaru nolēmu, ka es
taču varu atpūsties kopā ar mīļo
arī 2 nedēļas, taču bija daudz
kavēkļu, lai šis sapnītis piepildītos. Dienu pirms man būtu jālido, maniem vecākiem bija jābrauc uz kāzām un man jāpieskata abi mani brālīši un vēl divi
radu puišeļi. Turklāt baiļojos,
vai varēšu dabūt biļetes lidojumam, jo līdz tam bija palikušas
vairs 2 nedēļas... Tā nu nākamajā rītā sazvanījos ar mammu,
ko viņa saka par manu trako
domu. Tiklīdz mamma teica, lai
braucu, zvanīju mammas māsīcai, kas strādā lidostā, vai viņa
nevar man ātri sagādāt biļeti.
Tas bija tikai pāris minūšu jautājums un es jau skaitīju dienas, līdz atkal satikšu savu mīļoto....
Nokļuvusi lidostā, iestājos milzum garajā rindā un biju pārbijusies līdz nemaņai, jo pirmo
reizi vajadzēja lidot, turklāt

vienai pašai un uz valsti, kurā
nekad neesmu bijusi. Un vēl
piedevām, mans mīļotais atradās vairākus simtus km no tās
vietas, kur piezemējās mana
lidmašīna un man līdz turienei
bija jānokļūst saviem spēkiem.
Protams ceļojums pāri visai valstij arī nebija bez pārsteigumiem, jo pilsētā kur vajadzēja
pārsēsties nākamajā transportā,
sapratu, ka ar ierasto vilcienu
tālāk netikšu, kāda stacijas darbiniece mani pavadīja līdz autobusam un tā nu vairs bija tikai
stunda līdz atkal satiksimies.
Aizmirsu pateikt, ka nevarēju
mīļoto sazvanīt visu laiku kā
nokļuvu svešajā valstī, kas arī
lika diezgan pamatīgi satraukties.
Kad nokļuvu savā gala pieturā,
tomēr izdevās sazināties ar mīļoto un izrādījās, ka viņš tikai
nesen bija izbraucis no mājām
un tā nu es stāvēju diezgan apjukusi un gaidīju līdz viņš atbrauks...
Mirklis, kad ieraudzīju viņu
nākam man pretī, ienesa tādu
mieru! Beidzot biju nokļuvusi,
tur kur vēlējos- sava mīļotā apskāvienos..
Taču stāsts ar to nebeidzās. Lai
gan visu vasaru bijām tik tālu

viens no otra un ilgojušies, tomēr nebijām spējuši iztikt bez
kašķiem un aizvainojumiem,
tāpēc par to visu ceļu biju domājusi. Izrādījās, ka mans mīļums
arī bija šo to pārdomājis par
notikušo...
Laimīgi braucām uz vietu, ko
nākamās 2nedēļas saucām par
savām mājām. Tur gaidīja pārsteigums. Kad pārbraucām mājās, mīļums iesteidzās vienā no
istabām, kamēr ģērbu nost kurpes, un ieslēdza mūsu dziesmuJames Blunt "You're beautiful".
Ienācu istabā pie viņa un man
pavērās neaizmirstams skatsvisa istaba bija ar milzum
daudz mazām aizdegtām svecītēm, uz galda stāvēja šokolāde,
augļi, šampanietis...Bet uz grīdas no svecītēm bija izveidota
milzu sirds-mūsu mīlestības
sirds. Mīļums mani apskāva,
noskūpstīja un es sapratu, ka
esmu laimīgākais cilvēks uz
pasaules. Neko vairs nevajadzēja-mēs bijām viens otram...
Vēl tagad atceroties tos mirkļus
un raizēm paskatoties video,
kurā mīļums nofilmējis tik romantiski iekārtoto istabu, acīs
sariešas asaras... Tā ir neaprakstāmi laba sajūta :)

Līga

Viss sākās kapos...
Kādu dienu saņēmu interesantu

uzaicinājumu “draugos” (kā jau
tas mūsdienās bieži notiek) Iepazināmies un sapratu, ka puisis ir
diezgan normāls :) Tā pusgadu
sarakstījāmies, bijām arī reizi satikušies un kļuvām diezgan labi
draugi, bet, protams, nekas vairāk.
Bija jūnija pirmā sestdiena. Savam
interneta draugam biju apsolījusi
kopā braukt peldēties. Vakarā sazvanījāmies, satikāmies un devāmies uz ezeru, kas atradās manos
laukos. Tur nokļuvām jau diezgan
vēlu un tā nu gadījās, ka pat nevainīgā peldēšanās izvērtās ļoti
romantiska- dzidrs vasaras vakars,
saule jau sākusi rietēt un mēs abi.

Protams, nekas nenotika, mēs bijām tikai draugi. Bet ar došanos uz
ezeru vakars tikai sākās.
Atgriezāmies atpakaļ Preiļos. Tā
kā bija norunāts, ka puisi izklaidēšu, tad par došanos mājās varēju
aizmirst. Nolēmām doties padzert
tēju. Sēdējām un runājāmies par
vis kaut ko, bija ļoti interesanti.
Pēc omulīgās tējas dzeršanas nolēmām izlocīt kājas un devāmies
naksnīgā pastaigā pa pilsētu. Kad
bijām jau izstaigājuši parku un
nonākuši līdz estrādei, kādam no
mums ienāca prātā „ģeniāla” doma
aiziet uz kapiem. Nu ko, kas gan
varētu būt labāks vakara noslēgums! Lai arī cik jocīgi tas liktos,
patiešām devāmies uz šo ne visai

jauko vietiņu (apmēram vienos
naktī!).
Tā nu mēs staigājām pa kapiem,
un naktī visi pieminekļi izskatās
patiešām baisi. Vietām vēl dega
kādas sveču liesmiņas. Un tad
kaut kas zem kājām nobrakšķēja,
es nobijos. Tas bija tikai koka zars,
bet... mēs abi bijām sadevušies
rokās. Nedaudz samulsuši turpinājām savu pastaigu pa Preiļiem, bet
rokas tā arī neatlaidām. Pēc laiciņa apsēdāmies uz kāda soliņa, sarunājāmies, līdz viņš mani noskūpstīja. Uz mājām vairs noteikti nedevāmies tikai kā labi draugi. Tā
nu esam sadevušies rokās kopš tās
reizes kapos līdz pat šodienai.

Ieva
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Interesanti
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Par skūpstīšanos
•

Skūpstīšanās katru dienu ļaus
retāk tikties ar zobārstu, jo tā
samazina skābju saturu mutē
un attiecīgi arī zobakmens aplikumu.

•

Cilvēka lūpas ir 200 reizes jutīgākas nekā roku pirksti.

•

Kaislīgi skūpstoties, cilvēks
sadedzina 2-3 kalorijas. Tiek
pazemināts holesterīna līmenis
asinīs un arī samazināts infarkta risks.

•

Fizkultūra pret grumbām. Skūpstoties cilvēks nodarbina 29 sejas muskuļus.

•

Vīrieši, kuri pirms iešanas uz darbu noskūpsta savu sievu, dzīvojot piecus gadus ilgāk nekā
tie, kuri mīļumu pret savu tuvāko aizmirst.

•

Skūpstoties vismaz pusotru minūti, palielinās cilvēka asinsspiediens un asinīs palielinās hormonu līmenis.

•

Arī eskimosi skūpstās. Nav tiesa, ka šīs tautas pārstāvji jūtas vienam pret otru izrāda, trinot
degunus. Arī viņi skūpstās.

•

Japānas iedzīvotāji nekad neatļaujas tādu vaļību kā skūpstīties publiskās vietās.

•

Visas dzīves laikā cilvēks skūpstiem tērē vismaz 20160 sekundes jeb divas nedēļas laika.

Vai tu zināji?
•

Piedod! Pētījumi liecina, ka piedošana ne tikai •
uzlabo tavas savstarpējās attiecības ar pāridarītāju, bet arī
atrisinās veselības problēmas
un paaugstinās pašapziņu.

•

Babilonijā pirms 4000 gadiem
pastāvēja tradīcija, saskaņā ar
kuru līgavas tēvam mēnesi pēc
kāzām znots bija jādzirda ar
medus alu. Tāpēc arī pirmo mēnesi pēc kāzām sauc par
«medus mēnesi».

•

•

Izrādās, ka vīrieši mīļotās dēļ
nemaz nav gatavi uz visu. 34%
stiprā dzimuma pārstāvju ir
atzinuši, ka nekas viņus nepiespiedīs skatīties Latīņamerikas seriālus.
Pasaulē slavenākais mīlnieks Kazanova plātījies, ka dienas laikā spēj mīlēties 12 reizes!
Diena piepildīta.

Pirmā dzimuma maiņas operācija notika 1952.
gadā Kopenhāgenā. Tā tika veikta amerikāņu armijas seržantam Džordžam
Jorgensonam.

•
Kad tiekam pie TV ekrāniem mūsu naivumam nav ne gala, ne malas.
56% sieviešu tic pilnībā visām reklāmām.
•
14. februāris ir nozīmīga diena
floristiem, jo šajā dienā viņi saņem aptuveni 32% no visa gada ienākumiem.

Lapu sagatavoja Ieva

PVĢ
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Joku lapa

Anekdotes
Puiši pēc izsaukuma.
Visu diennakti. Zvani:
02.
♥♥♥
Gāja Sprīdītis naktī uz
purvu. Atrada tur naudas podu . Apsēdās uz
celma un raudāja. Kāpēc? Bagātie arī raud...
♥♥♥
Jaunais pārītis pastaigājas pa parku. Puisis
domā ko varētu uzdāvināt draudzenei. Nekur
neredz ne puķes, ne saldējumu, ne arī limonādi.
Pēc brīža puisis ierauga
plāksni uz kuras ir rakstīts: NESPĻAUT!
SODS 5Ls!
Zēns iepriecināts saka
meitenei: Spļauj! Es izmaksāju!
♥♥♥
SMS mīļotajai: Brokastis neēdu, jo mīlu tevi,
pusdienas neēdu, jo mīlu tevi, vakariņas neēdu ,jo mīlu tevi, naktīs
neguļu jo gribās ēst..
♥♥♥
Norvēģietei, zviedrietei
un somietei uzdod jautājumu, ko viņas darītu, ja
nokļūtu uz salas okeānā
tālu prom no krasta, uz
kuras būtu 100 vīriešu
un viņa viena pati.
Norvēģiete: "Pārmestu
krustu, un peldētu
prom, cerībā sasniegt
krastu."
Zviedriete: "Liktu lai
vīrieši cīnās savā starpā
un tad atdotos spēcīgākajam."
Somiete: - "Mjā, es saprotu jautājumu, es saprotu situāciju, bet nesaprotu, kur te ir problēma??? "

Ieva, Maija

-Saulīt?
- Jā, kaķīt?
- Zivtiņa mana, uztaisi
brokastis!
- Protams, lācēn!
- Paldies, cālīt!
- Nav par ko, peļuk!
- Es tevi mīlu, mazā!
- Es tevi arī, zaķīt!
- Paklau, tu arī neatceries, kā mani sauc?!
♥♥♥
Kādēļ visas sievietes
staigā augstpapēžu kurpēs, krāsojas, un smaržinās?
Varbūt viņas visas ir
īsas, šausmīgas un nelabi ož...
♥♥♥
Vīrietis domā pie sevises gan esmu labs vīrs,
nevazājos apkārt, sievu
nekrāpju, desmitos eju
gulēt, bet drīz tā vairs
nebūs, viss mainīsies,
kad iznākšu no cietuma
♥♥♥
Vīrieša loģika:
-Es braucu autobusā, un
man jāpajautā blakus
stāvošajam, lai padod
konduktorei naudu biļetei. Kā viņu uzrunāt-tu
vai jūs? Sāku spriest
loģiski. Šis autobuss ir
ekspresis, un-ja šis vīrietis neizkāpa iepriekšējā pieturā, viņš dodas
uz manu mikrorajonu.
Rokās ir ziedi, tātad pie
sievietes. Ziedi ir skaisti-sieviete arī ir skaista.
Manā mikrorajona ir
tikai 2 skaistas sievietes-mana sieva un mana
mīļākā. Pie mīļākās viņš
nebrauc, jo tur dodos es
pats. Tātad brauc pie
manas sievas. Viņai ir 2
mīļākie-Juris un Kārlis.
Kārlis pašreiz ir komandējumā. Klau, Juri, esi
tika labs un padod konduktorei naudu!
Blakus stāvošais vīrietis
pārsteigts jautā:-Kā jūs
mani pazīstat?

Afiša :)
15.02.2008
plkst. 18:00 Sīļukalna KN sarīkojums kopā ar Aglonas
SO „Neaizmirstules”
plkst. 20:00 Aizkalnes TN atpūtas vakars, spēlē grupa
„Papardes zieds
plkst. 21:00 Preiļu KN jauniešu diskotēka
plkst. 21:00 Rožupes KN groziņballe, spēlē grupa
„Marchello”
plkst. 22:00 Riebiņu KN disko balle ar grupu „Gints un
Co”

16.02.2008
plkst. 21:00 Rušonas KN Valentīndienas pasākums
jauniešiem
plkst. 22:00 Silajāņu KN diskotēka
plkst. 22:00 Prīkuļu
TN balle dzied Rihards un Andis

Zanda

P R E IĻ U V A L S T S Ģ I M N Ā Z I J A S
A VĪZ E
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