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VAI  VIS IEM  IR  
VAJADZĪGA  
VALENTĪNDIENA?
Katru gadu šie svētki kļūst arvien mazāk un 

mazāk nozīmīgi, it īpaši, ja tu esi tikpat 
aizņemts jaunietis kā es. Agrāk es biju 

diezgan apvainojusies uz ziedu un šokolādes 

konfekšu tirgotājiem, jo viņi bija gandrīz 

vienīgie, kas guva no šiem svētkiem labumu. 

Mīlētājiem tā bija viena lieka diena, lai būtu 

jāapdāvina vienam otrs, ko var darīt arī 
pavisam citos gadījumos- dzimšanas dienās, 

kopā būšanas gada dienā, Ziemassvētkos un 

vēl citos īpašos datumos. 

Tomēr ar laiku es sapratu, ka šie svētki vairāk 

ir domāti tieši tiem, kam otras puses nav. 

Bieži vien draugu starpā viens otru mēdz 

apsveikt, lai nejustos bēdīgi. Daudzi nolemj 
pavadīt šos “svētkus” ar ģimeni vai draugiem, 

jo mīlestība taču ir ne tikai starp diviem 

cilvēkiem.

Lūk, arī iemesls, kādēļ daudzi pārprot šīs 

dienas nozīmi- bieži domā, ka šī ir pārīšu 

diena. Bet kā būtu, ja es pateiktu, ka šie ir 
MĪLESTĪBAS svētki? Vai neskan labāk? 

Skatoties uz to no šīs puses, nerodas sajūta, 

ka pārīši šos svētkus savtīgi pievāc sev. Tā 

vietā rodas vēlme uzdāvināt kādu mazu 

dāvaniņu, kaut vai kartīti, katram draugam, 

lai viņi atceras, ka tu mīli arī viņus! 

Varbūt mums tomēr vajag tos svētkus?

Un šī diena būtu daudzreiz interesantāka, ja 

to sauktu tieši par Mīlestības dienu, jo tāda 

varētu būt katra diena, un tādai IR JĀBŪT 

katrai dienai, tādēļ aicinu tevi sveikt sev mīļu 

cilvēku ne tikai 14.februārī vai 8.martā ( ja tā ir 
meitene), bet jebkurā citā dienā, ja jūti, ka 

draugam vajag mīļu vārdu vai apskāvienu..

Mīliet viens otru!

HELĒNA MARIJA JĒĢERE, 10.B



IEPAZĪSTAMIES  
AR  SKOLAS  
PĀRĪŠIEM

Skolas gaiteņos bieži sastopam dažādus 

pārīšus, kuri liekas ārkātīgi mīlīgi.
Laiks beidzot iepazīt šos pārīšus tuvāk, un 

kas zin, varbūt tu beidzot sapratīsi, kāds 

attiecību veids tev patīk vai tieši nepatīk

AMANDA UN RALFS

 

- Vai Jūs ticat mīlestībai no pirmā acu skatiena?

Jā

 

- Kurš pirmais izrādīja patikšanu un spēra pirmo 

soli?

Ralfs

 

- Kāds būtu Jūsu perfektais randiņš?

Kādā no Venēcijas restorāniem pavakariņot 

divatā, sveču gaismā.

 

- Kurš no Jums parasti kavē?

Kā kuru reizi , dažreiz Ralfs, dažreiz Amanda.

 

- Kurš no Jums ģērbjas stilīgāk?

Amanda

 

- Kurš kuru piezemē?

Ralfs Amandu.

 

- Kāda ir Jūsu kopīgā dziesma?

Vance Joy - riptide.

 

- Kā Jūs raksturotu Jūs abus kopā kā vienu 

veselu? 3 īpašības

Traki, neparasti, romantiski.

 

-Kāds saldums Jūs būtu? Kāpēc?

Tic-tac, jo mēs vienmēr esam svaigi.

- Ja viņai/am būtu 10€, ko viņa/š pirktu?

Picu darbnīcas "gruzīnu" picu.

 

- Uz kurieni aizceļotu kopā?

Uz Maldīvu salām.

 

- Kuram atpazīstamam pārim jūs sevi 

pielīdzinātu? (Jay-z un Beyonce vai Bonija 

un Klaids utt.) Kāpēc?

Joker un Harley Quinn, jo esam neparsti 

un traki.

 

- Kādu atšķirību jūs jūtat starp savu 

mīļoto un citiem pretējā dzimuma 

pārstāvjiem visspēcīgāk?

Labs raksturs, godīgs.

 

- Ko jūs ieteiktu citiem pārīšiem vai tiem, 

kuri vēl ir attiecību sākuma stadijā?

Meitenēm necelt traci par sīkumiem, un 

netēlot "nepieejamas", puišiem vienmēr 

jābūt drosmīgākiem un jāsper pirmais 

solis, un nedarīt meiteni greizsirdīgu.



IEPAZĪSTAMIES  AR  SKOLAS  PĀRĪŠIEM

KITIJA UN ENDIJS

 

- Vai Jūs ticat mīlestībai no pirmā acu skatiena? 

Vairāk nē, nekā jā.  

 

- Kurš pirmais izrādīja patikšanu un spēra pirmo 

soli? 

Viss notika vienlaicīgi un abpusēji.

 

- Kāds būtu Jūsu perfektais randiņš? 

Katrs randiņš ar cilvēku, kuru mīli, ir perfekts :)

 

- Kurš no Jums parasti kavē? 

Viennozīmīgi Endijs. 

 

- Kurš no Jums ģērbjas stilīgāk? 

Abi esam stilīgi, nemēdzam sacensties.

 

- Kurš kuru piezemē? 

Attiecībās mēs viens otru cenšamies līdzsvarot, 

nav tā, ka tikai viens no mums. 

 

- Kāda ir Jūsu kopīgā dziesma? 

Mēs kopā ĻOTI daudz klausāmies mūziku, tāpēc 

mums nav tādas ‘vienas’ mīļākās dziesmas. 

 

- Kā Jūs raksturotu Jūs abus kopā, kā vienu  

veselu 3 īpašībās? 

Jautri, spontāni un mīloši  

 

- Kāds saldums Jūs būtu? Kāpēc?

Neesam nekad pielīdzinājuši sevi

 saldumiem, nevaram īsti spriest...

 

- Ja viņai/am būtu 10€, ko viņa/ š 

visticamāk pirktu?

Mēs iztērētu šo naudu kopā, piemēram, 

aizbraucot uz kino.

 

 

- Uz kurieni aizceļotu kopā? 

Uz Tenerifi vai kādu citu vietu Spanijā, jo tā 

ir skaista zeme un tur vienmēr ir silti un 

patīkami.  

 

- Kuram atpazīstamam pārim jūs sevi 

pielīdzinātu? (Jay-z un Beyonce vai Bonija 

un Klaids utt.) Kāpēc? 

Mēs nepielīdzinām sevi nevienam pārim, jo 

mēs esam mēs paši, mēs veidojam savu 

stāstu.   

 

- Kādu atšķirību jūs jūtat starp savu mīļoto 

un citiem pretējā dzimuma pārstāvjiem 

visspēcīgāk? 

Mēs viens otra klātbūtnē jūtamies brīvi un 

bezrūpīgi, tāpēc nav neviena cita, kas 

varētu kādu no mums aizvietot. 

 

- Ko jūs ieteiktu citiem pārīšiem vai tiem, 

kuri vēl ir attiecību sākuma stadijā? 

Turēt attiecības privātas starp Jums abiem, 

izbaudīt laiku kopā, neko nesasteidzot. Tad 

viss būs labi.

 

 

Sintija Borbale, 10.A



SKOLAS  
PUIŠU  
TOPS

Katru gadu tieši Valentīndienas numurā mēs 

aptaujājam 9.-12. klašu meitenes, lai lemtu, kuri tad ir 
skolas stilīgākie, saprātīgākie un interesantākie puiši.

Kādēļ tieši puiši? Jo tik bieži šajos svētkos tiek 

apdāvinātas tikai meitenes. Tad nu nāk palīgā 

Mušiņas ar savu dāvanu puišiem svētkos!

Jā, esat to sagaidījuši! Puišu TOPs ir 
apkopots. Puiši, esat šo TOPu čakli 
gaidījuši, meitenes – esat par šiem 

puišiem izteikušās īpaši atzinīgi. 
Ticam, ka jums, dārgie zēni, TOPs ir 
sevišķi nozīmīgs, tomēr 
neskumstiet, ja TOPā negozējaties 

slavas virsotnē. Jūs visi esat mums 

mīļi un vajadzīgi.

VISSTILĪGĀKAIS PUISIS 

 

(vērtē 9. klašu meitenes)

 

1. Patriks Radionovs 

2. Artūrs Krasutins 

3. Artūrs Brahmanis
 

(vērtē vidusskolas meitenes)

 

1. Vladislavs Poddubnijs 

2. Kristaps Kromans 

3. Kristiāns Miglinieks / 

Vladislavs Jerins

PUISIS, AR KURU IETU UZ RANDIŅU
 

(vērtē 9. klašu meitenes)

 

1. Kārlis Eiduks 

2. Markuss Aivars  

3. Artūrs Kirhners
 

(vērtē vidusskolas meitenes)

 

1. Kristiāns Miglinieks 

2. Kristaps Kromans 

3. Kārlis Eiduks

PUISIS, AR KURU PARUNĀT PAR 

DZĪVES JĒGU
 

(vērtē 9. klašu meitenes)

 

1. Klāvs Balodis 

2. Vladislavs Poddubnijs 

3. Raitis Butlers
 

(vērtē vidusskolas meitenes)

 

1. Klāvs Balodis 

2. Raitis Butlers 

3. Edgars Zīle
 

Ieva Velberga, 12. B



KĀDĒĻ  NAV  
MEITEŅU  
TOPA? Šogad īpaši aktuāls ir kļuvis jautājums,- ja ir puišu 

tops, kādēļ nav meiteņu topa? 

 

Puiši sāk apvainoties, jo nedodam viņiem iespēju izteikties, 

kura meitene viņiem liekas visstilīgākā, mīļākā un tā tālāk .

MĪĻIE PUIŠI, JA JŪS VĒLATIES IZTEIKT, 

KURA MEITENE IR VISSKAISTĀKĀ, 

PASAKIET TO VIŅAI PERSONĪGI!
 VIŅAI NEVAJAG KĻŪT PAMANĀMAI, 
LAI SAPRASTU, KA IR NOVĒRTĒTA.

IZRĀDIET INICIATĪVU:

TUVOJAS 8.MARTS, UZDĀVINIET VIŅAI 
KĀDU ZIEDU VAI DĀVANIŅU UN 

PASAKIET VISU, KO DOMĀJAT!

UN KAS ZIN,

VARBŪT TAS IZVĒRTĪSIES DAUDZ LABĀK, 

NEKĀ BIJĀT DOMĀJUŠI

Helēna Marija Jēģere, 10.B



KAS  NOTIKA  
PĒC  "AKLĀ  
PAVASARA " ?
 

Valentīndienas nedēļu skolā noslēdzot, parlaments 

bija noorganizējis Aklo randiņu, kas mūsu skolā 

kļuvis par neatņemamu, ikgadēju pasākumu un 

kas tiek gaidīts ar lielu nepacietību no skolēnu 

puses. Arī šogad katru starpbrīdi aktu zāle bija 

pilna skatītāju. 

 

 

 

Kā ikvienu pasākumu organizējot, process bija 

interesants un atbildīgs. Parlamentā izveidojām 

nelielu grupiņu, kas bija atbildīga par šī pasākuma 

veiksmīgu sagatavošanu un norisi. Tajā tika sadalīti 
pienākumi –kāds meklēja 4 meitenes, kāds  4 

puišus, vēl kāds veidoja afišas un skrejlapas, un vēl 
kāds  atbildēja par jautājumiem, ko uzdot, un 

pasākuma vispārējo norisi. 

"Šogad bija ļoti superīgi – 
skaisti, gudri un sirsnīgi- 

kandidāti, kurus varēja iepazīt 
tuvāk ne tikai aklais/aizklātais 
puisis/meitene. Domāju, ka ne 
viena vien meitene skatītāju 

rindās labsajūtā nopūtās, 
dzirdot puišu romantiskās 

atbildes uz jautājumiem, kā arī 
puiši noteikti ievēroja 

simpātiskās meitenes, ko, 
iespējams, pavasari sagaidot, 

uzaicināt uz randiņu."
- Krista -



Visus noteikti interesē, kā pagāja super-
duper romantiskās pusdienas skolas 

kafejnīcā. Jāsāk ar to, ka tajās devās divi 
pāri – Kārlis Eiduks ar 
Ēriku Čepuli un Patriks Balodis ar 
Evelīnu Šplītu. Šogad katru pāri sēdināja 

pie sava galda, fonā skanēja „Prāta 

vērta”, un galdā, kā jau katru gadu, cēla 

lielas un gardas porcijas. Visu laiku telpā 

gan neuzdrīkstējos uzturēties, bet, cik pa 

brīžiem atvērtajām durvīm manīju, 

romantika bija jūtama. Viens pāris 

pusdienoja teju identiskās pozās, otrs – 

aizrunājās tā, ka pat nepaspēja visu apēst. "Protams, ar pasākumu piektdienā viss 
nebeidzās. Kā zināms, balvā bija 

romantiskas pusdienas skolas 
kafejnīcā."
- Krista - 

To, vai skolā tagad būs divi jauni 
pārīši, vēl zināt nevar, bet 
potenciāls noteikti ir.

Rakstīja Krista Viola Vanaga, 12.B   
Sagatavoja Helēna Marija Jēģere, 10.B



JAUNIEŠU 
GALVASPILSĒTAS 
ATKLĀŠANAS PASĀKUMS
Jaunolaines Kultūras centrā notiks pasākums, kurā būs daudz 
dažādu aktivitāšu un personību. Ja tev nav ideju, kā kārtīgi 
nosvinēt sieviešu dienu- šis varētu būt lielisks risinājums

POLITIKAS OLIMPIĀDE
Ja nu tu tomēr vēlies šajā svētku dienā svinīgi parādīt skaistā 

dzimuma spēku zināšanu sfērā, šis pasākums varētu būt tieši tas, 
ko tev vajag 

Dažādi pasākumi 8.martā

INTARA BUSUĻA 

KONCERTS Kārtīgam latviešu mūzikas 
baudītājam biļetes uz šo 

koncertu jau tika nopirktas 
paziņošanas nedēļā

Nezini, kā pavadīt Sieviešu 
dienu? Mēs nākam palīgā ar 

lieliskiem pasākumiem, kuri var 
uzlabot tavu piektdienu uz 

visiem 100



Skola īsumā

Daži vidusskolēni sākumā 
domāja, ka nepabeigs skolu 

ZPD dēļ, tagad viņi domā, ka 
vienkārši nepabeigs skolu

Katru mēnesi mēs skolā sastopamies vai manām dažādas 

interesantas situācijas - Varbūt kādai no tām tu zini kārtīgu 

risinājumu? Dod mums ziņu!

8-tie izmisīgi meklē 
kādu palīgu PET 
pudeļu vākšanai 

dežūras nedēļas beigās

Sācies laiks, kad uz skolu nāc 
džemperī, lai nenosaltu, bet 
skolā sēžot, ar to paliek pārāk 
karsti

Divpadsmitie 
pamazām sāk 
apzināties, ka šogad 
patiešām beigs skolu.

Brīvlaiks – zāles pret depresiju?

Apmierinātas sejas ēdnīcā 
redzamas arvien biežāk

Cīsiņš mīklā 
palicis dārgāks! 

Vai pie tā vainīgs 
VID?

Vai kavētāju paskaidrojumu kaudzīte 
drīz kļūs biezāka par ZPD darbu 
kaudzi?

Pārīši mūsu skolā parādās tikpat ātri, 
cik kūst sniegs

Bibliotēkas printeri 
beidzot darbojas un 
vairs neņem 
"atvaļinājumus"



Atceries, ka vismīļākais cilvēks 
neatrodas nedz otrā pasaules 

malā, nedz tev blakus- 
TAS ATRODAS TAVĀ SIRDĪ
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