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 Rit gada tumšākais laiks. No rīta tumsa atkāpjas lēni, bet šķiet, ka 
pusdienlaikā tā sāk pārņemt pasauli no jauna. Tāds nu ir novembris mūsu 
Latvijā, kad ar nepacietību gaidām pirmā sniega baltumiņu. Bet mūsu zeme 
viennozīmīgi ir lieliska vieta, kur dzīvot šajā tumsas valdīšanas laikā, jo pašā 
novembra vidū Latvijā iemirdzas svētki, koši izgaismodami pasauli un likdami 
tumsai uz brīdi atkāpties. 

 18.novembris - Latvijas Republikas Proklamēšanas diena - 
ikvienam latvietim ir nozīmīga diena. Šajā dienā tika proklamēta Latvijas 
Republika, kas nozīmēja, ka Latvija tika pasludināta par neatkarīgu valsti. Par 
to, ka dzīvojam brīvā un neatkarīgā valstī, varam būt pateicīgi mūsu 
patriotiskajiem senčiem, kuri ar neatlaidību, cerību, sapņiem un savām asinīm 
panāca, ka sapnis kļūst par īstenību. 

 Jau   
11. novembrī sākas 
pārdomu laiks, kad 
notiek Lāčplēša 
dienai veltīti 
pasākumi. Mūsu 
domas biežāk 
atgriežas pie 
dzimtenes un tās 
likteņa. Cilvēku 
vārdos biežāk izskan 
vēlējumi savai valstij.  

 Mēs atceramies un pieminam it visus, kuri stāvējuši un krituši, lai mēs 
nebaidoties varētu svecītes aizdegt un Latvijas vārdu himnā lepni izdziedāt.  
Un tieši šādas dienas atkal liek noticēt mūžam degošajai patriotisma liesmai 
ikvienā no mums. Kad ieraugu cilvēkus, kuriem  pie krūtīm cieši piesprausta 
karoga lentīte, tad šķiet, Tēvzemes mīlestība it nemaz nav zudusi.  

 Ļausim šai sajūtai mūžīgi sildīt mūsu sirdis un pieminēsim Latviju ar 
lepnumu ik dienas! 

Kas ir patriotisms? 

 Piedalīšanās 18.novembra un citos valsts svētku pasākumos. 

 Latvisku tradīciju kopšana, svētku svinēšana.  

 Latvijas karoga izkāršana pie savas mājas un arī ārpus valsts 

noteiktajiem datumiem.  

 Stāstīšana par Latviju citu valstu 

pārstāvjiem. 

 Latvijas vēstures un kultūras 

pārzināšana.  

 Tautasdziesmu zināšana.  

 Savas dzimtas vēstures pētīšana. 

Kopā ar krāsainām kļavu 

lapām jau tikpat kā aizpūsti 

pirmie trīs mēneši skolas 

solos. Tālākajā atmiņu 

kaktiņā ir paslēpta saulainā 

vasara un pilnā sparā sākts 

jauns mācību gads arī 

Jēkabpils 2.vidusskolā.  

Liekas, vēl pavisam nesen 

vērām skolas durvis 1. 

septembrī ar nelielām bažām 

par to, kas tad šogad 

sagaida, bet, re, pavadītas 

jau rudens brīvdienas. Šis ir 

bijis pārsteidzošs laiks, ko 

piedzīvot kā skolēnam vai 

skolotājam!  

Jau trīs mēnešus esam ne 

tikai mācījušies, bet arī 

daudz ko paspējuši ieraudzīt 

un uzzināt, esam braukuši 

ekskursijās un devušies 

pārgājienos. Pirmklasnieki 

zina, ka būt gudram ir stilīgi! 

Arī  šogad  skolas avīzes 

“Šokolāde” komanda 

centīsies padarīt skolas avīzi 

mūsdienīgāku un  

aizraujošāku, lai Tu, lasītāj, 

varētu atrast sev 

interesējošās lappuses, 

uzzināt notiekošo gan skolā, 

gan pasaulē. Mūsu galvenais 

mērķis ir Jums - katram un 

ikvienam - likt sajusties kā 

neatņemamai Jēkabpils 

2.vidusskolas daļai, jo tādi 

Jūs viennozīmīgi arī esat!Uz 

tikšanos avīzes lappusēs un 

skolas gaiteņos! Lai 

piedzīvojumu un prieka pilns 

jaunais mācību gads! 

Avīzes ”Šokolāde” 
redaktors 

Martins Bistrovs 
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2022. gada 18.oktobrī mūsu skolas 9., 10., 11., 12. klašu skolēni tika uzaicināti uz debašu cikla 
“#Satversmei100: vērtības nākotnei” piekto diskusiju Krustpils Kultūras centrā.   

Zālē pulcējās Jēkabpils novada jaunieši. Uz skatuves 
,nedaudz uztraukušies, bet lieliski sagatavojušies, jau 
atradās diskusijas dalībnieki: Undīne Marija Voino no Salas 
vidusskolas 11. klases, Daniela Čamane no Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas 11. klases, Rolands Lauska no Līvānu 1. 
vidusskolas 11. klases, Anete Gogule no Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas 9. klases, Anna Politkovskaja no starptautiskās 
vidusskolas “Ekziperī”, Nelli Morozova no starptautiskās 
vidusskolas “Ekziperī” un Diāna Zālīte no Zasas vidusskolas 
12. klases.  

Pirms debatēm mūs uzrunāja pasākuma vadītājs aktieris Jēkabs Reinis. Pēc viņa vārdiem zālē ienāca Latvijas 
Republikas Valsts prezidents Egils Levits. Savā runā viņš pastāstīja, ka šogad mēs svinam Latvijas Republikas 
pamatlikuma − Satversmes − apstiprināšanas 100. gadadienu, tāpēc tieši šim nozīmīgajam notikumam ir veltīts 
debašu cikls.  Šīs  debates ir nozīmīgs solis jauniešu līdzdalībai Latvijas nākotnes veidošanā, kas mudina formulēt 
savas domas, kā arī sarunāties un sadzirdēt citu viedokli par mums katram svarīgiem jautājumiem.  

Jaunieši kopā ar Valsts prezidentu izrunāja tādus Latvijas valsts nākotnei nozīmīgus jautājumus kā piederība 
savai nācijai, izglītības kvalitāte, līdzdalība valsts dzīvē un solidaritāte. Sarunas laikā jaunieši Valsts prezidentam 
pauda savu redzējumu, kā izpaužas iedzīvotāju iesaiste valsts dzīvē: caur pilsonisko un ekonomisko aktivitāti, 
sabiedrisko darbu, darbu nevalstiskajā sektorā un valsts pārvaldē. Vislielāko skatītāju interesi zālē izraisīja 
jautājums par jauno kompetenču izglītības sistēmu, tika izteikta kritika, ka skolēni netika iesaistīti procesā, netika 
uzklausītas viņu vajadzības. Valsts prezidents uzsvēra, ka demokrātiskā valstī katrs drīkst izteikt savas domas 
neatkarīgi no vecuma. Diskusijā izskanēja jauniešu viedokļi par identitāti un piederību, nodokļu maksāšanu, 
balsošanu vēlēšanās no 16 gadu vecuma, pārdomas par mūsu atbildību par dabu, klimatu, atkritumu šķirošanu. 

Debates tika ierakstītas, to saturs tiks apkopots, lai veidotu mācību un izziņas materiālu. 

10.a klases audzinātāja L.Movčane 

 

 

 

 

INTERVIJA AR DIREKTORI ILONU SALMIŅU 

Ir sācies jauns mācību gads. Par to, kādas domas virmo prātā, uzsākot 2022./2023.m.g., 
avīzes ”Šokolāde” redakcija vaicāja skolas direktorei Ilonai Salmiņai. 
1) Ko Jūs sagaidāt no 2022./2023.mācību gada?  
Ceru, ka šajā mācību gadā mācību process norisināsies klātienē, būs patīkamiem 
notikumiem bagāts.   
Atbildīgs notikums skolēniem, skolēnu vecākiem, skolotājiem un skolas vadībai būs no 
2023.gada 9.janvāra līdz 20.janvārim, kad skolā norisināsies  izglītības programmu un 
skolas akreditācija. Sagaidām, ka tās laikā tiks saņemts augsts mācību un audzināšanas 
darba kvalitātes novērtējums.  
2) Kuri ir galvenie skolas uzdevumi šajā mācību gadā? 
Turpināt atbalstīt skolēnu pozitīvu uzvedību, cieņpilnas savstarpējās attiecības un uzlabot 
skolēnu izpratni par atbildīgu lēmumu pieņemšanu dažādās situācijās. 
3) Kādas, Jūsuprāt, ir Jēkabpils 2.vidusskolas stiprās puses? 
Skola ir ar multikulturālu, mūsdienīgu mācību vidi, kurā skolēns ir atbildīgs dalībnieks, radošs darītājs un lietpratējs 
savā izaugsmē, ar iespējām kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu, kulturālu personību. 
4) Kas ir svarīgāk - skolēnu sasniegumi mācību darbā vai radošās pašizpausmes? 
Skola nodrošina ikvienam skolēnam mācīšanās iespējas konkurētspējīgas izglītības iegūšanai, izglītības sekmīgai 
turpināšanai dzīves meistarībai dažādās situācijās, jo, manuprāt, svarīgi ir gan skolēnu sasniegumi mācību darbā, 
gan radošā pašizpausme. 
5) Jūs vienmēr esat gatava jauniem izaicinājumiem, uzkrājat jaunas zināšanas! Kas Jums palīdz saglabāt 
spēku un apņēmību, iet un darboties? 
Pasauli mūsdienās raksturo globalizācija, informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība, līdz ar to 
cilvēku darbība visdažādākajās jomās kļūst arvien plašāka un neparedzamāka, tāpēc vienmēr esmu gatava 
jauniem izaicinājumiem. Ja turpmāk vēlamies dzīvot attīstītā sabiedrībā, mūsdienās ir jāiemācās dzīvot pasaulē, 
kas nepārtraukti mainās. Jaunajiem izaicinājumiem spēku gūstu dodoties pastaigās dabā vai ekskursijās.  

Paldies par interviju! 

Rakstu sagatavoja M.Bistrovs, 9.b 
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☺ 1.b klase pārgājienā pa Jēkabpili 

☺ 2.d un 2.e klases skolēni iepazīst 

Latvju zīmju parku Leimaņos 

☺ 4.e klase Zasas muižas parkā, Kaldabruņas vecajā 
skolā, Pilskalnes "Mazās Siguldiņas" Sprīdīša takā 

 

☺ 5.a Daugavpils cietoksnī ☺ 5.b un 5.d klases skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Rēzekni 

☺ 2.a un 3.b klase Pļavas muzejā Kaldabruņā, 

ko izveidojusi biedrība "Ūdenszīmes" 

☺ 10.a, 10.b - ekskursijā uz Salaspils depozīta punktu 

 

☺ 8.c un 8.d klašu skolēni devās pastaigā pa Vecrīgu, 

apskatot Latvijai nozīmīgas vietas 
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☺ 2.d klases skolēni Kaldabruņas 

skolā strādā radoši 

☺ 3.c klase Rēzeknē un Zasā 

☺ 6.a un 6.b Tērvetes dabas parkā 

 

☺ 6.c klase  Cesvaines pilī 

☺ 7.d klase pārgājienā pa Jēkabpili 

☺ 11.a 

☺ 12.a klase ceļā no Rīgas vēstures un 

kuģniecības muzeja uz Mencendorfa namu 

☺ 10.a, 10.b - ekskursija I. Ziedoņa muzejā 

 

☺ 8.a un 8.b klases ekskursija 

Rīgas Motormuzejā 
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Jau no agras jaunības jādara viss, lai saglabātu veselību un vairotu kvalitatīvi nodzīvotu gadu 
skaitu. Ikviena rokās ir rūpes un atbildība par paša veselību. 
Projektā ”Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” 11.novembrī  
Jēkabpils 2. vidusskolā notika interaktīva nodarbība 10. - 12.klašu audzēkņiem par veselīgu 
uzturu un fiziskajām aktivitātēm.  
Nodarbības vadīja divi speciālisti. Bija iespēja saņemt ieteikumus par veselīga uztura 
ievērošanu, uzsverot to, kam ir jāpievērš uzmanība, izvēloties pārtikas produktus un uztura 
bagātinātājus, kā arī uzzināt par pareizu un regulāru fizisko aktivitāšu lomu ikdienā. 
10.b klase atzīst, ka šāda veida pasākumi ir ļoti noderīgi. Skolēnos lektoru uzstāšanās radīja 
lielu interesi, jo  bija arī iespēja izvingroties un saprast, kādā pozā  ērtāk sēdēt stundu laikā, lai 
pašiem būtu vieglāk nosēdēt skolas solā 8 stundas.  
“Man personīgi pasākums patika. Es uzskatu, ka tādas stundas mums liek aizdomāties par to, ko un cik daudz mēs lietojam mūsu 
uzturā, kā arī, cik svarīga ir mūsu veselība. Paldies  lektorēm, kuras velta savu laiku, lai mēs, jaunieši, aizdomātos par  veselīgu dzīves 
veidu.”                                                                                                  Rakstu sagatavoja Megija Roščenkova,10.b 

BŪSIM VESELI UN LAIMĪGI 
 

ES MĪLU TEVI, LATVIJA! 
 

 Latvija ir valsts, kur es esmu dzimusi. Šeit es dzīvoju, mācos, šeit dzīvo visi man tuvie cilvēki. Es lepojos ar 
Latvijas bagātajām tradīcijām. Lepojos ar Latvijas dabu, tās zaļajiem mežiem, upēm un ezeriem. Šeit ir mana 
dzimtene, šeit ir manas mājas. Es esmu lepna par Latviju! /Karina Kovaļova 8.a/ 

 Latvija ir valsts, kurā es piedzimu, kur pagāja mana bērnība un kur es mācos. Es mīlu Latvijas dabu, tā 
nozīmē man ļoti daudz. Tā ir bagāta un tradīciju pilna valsts, un es to ļoti cienu. Latvija - manas mājas, kur mani 
vienmēr sagaidīs, kur man būs silti un komfortabli. Es esmu lepna par mūsu valsti! /Alika Zagorska 9.b/ 

 Es mīlu Latviju, jo tā ir mana dzimtene, šeit es uzaugu. Latvijā mēs varam izbaudīt visus četrus gadalaikus. 
Šeit ir visgaršīgākā maize, citās valstīs tās nav. Latvijā dzīvo jauki cilvēki un ir aplūkojamas skaistas vietas. 
/Daniella Saveļjeva 11.a/ 

 Es pārstāvu Latvijas jauniešus un lepojos, ka varu runāt latviešu valodā un izteikt savas domas brīvā valstī. 
Latvijas daba, Latvijas tauta un kultūra ir pierādījums tās iedzīvotāju pozitīvajam skatam uz dzīvi. Es lepojos ar 
Latviju, jo tā ir mana dzimtā zeme. /Sindija Jelinska 8.b/ 

 Mana valsts ir Latvija. Pamani tās skaistumu, upes, ezerus, mežus un laukus! Ieskaties Latvijas arhitektūrā, 
bagātini sevi ar jauniem atklājumiem un iespaidiem! Iepazīsti savas valsts cilvēkus, kas tajā dzīvo! Lepojamies ar 
to, ka esam laipni, atsaucīgi, sportiski un talantīgi. /Diāna Kalverša 8.b/ 

 Es lepojos ar Latviju, jo mums ir tik daudz gudru un talantīgu cilvēku, kuri godam spodrina Latvijas vārdu 
pasaulē. Populārs ir diriģents Māris Jansons, komponists Pēteris Vasks, pianists Vestards Šimkus. Vislielākais 
lepnums ir Raimonds Pauls. Mums ir viszaļākie un bagātākie meži, kas elpo mums līdzi, ir viszilākie un dzidrākie 
ezeri, ir zeme, kas dod mums maizi. Mūsu senči, neskatoties uz citu zemju agresiju, ir spējušu noturēt mūsu valodu 
dzīvu un tik skanīgu! Latvijā ir dzintaru apdāvinātā Baltijas jūra, kur var izjust, kā smaržo sāļais jūras gaiss. Šeit 
dzīvo sīksta un lepna tauta, kas darba nebaidās, kas savu senču gudrības mantojusi, kas svētkos māk skanīgi 
dziedāt un raiti dejot. Ir prieks dzīvot valstī, kur, paveroties pa logu, tu redzi ne tikai elektrības stabus un reklāmu 
plakātus, arī zaļu dabu. /Jekaterina Gorpiņiča 10.a/ 

 Ar pārliecību varu teikt, ka lepojos ar savu valsti. Man šī nav tukša frāze – tie ir vārdi, kas ir piepildīti ar 
caururbjošu mīlestību. Man patīk tās neticami bagātā vēsture. Es uzskatu, ka viena no manas valsts pozitīvajām 
iezīmēm ir viesmīlība, jo Latvijas teritorijā dzīvo dažādu tautību cilvēki. Jā, tāpat kā citu valstu ceļā uz brīvību, arī 
Latvijai bija uzvaras un sakāves, bet svarīgākais, ka mums tagad ir neatkarīga valsts. /Elīna Peškova 10.b/ 

 Es lepojos ar Latviju par tās neatkārtojamo un gadsimtiem veco vēsturi; par Latvijas neatkarību un mūsu 
brīvību. Par to, ka mums ir sava simbolika – ģerbonis, himna un karogs ar īpašu rašanās vēsturi. Es lepojos par 
mūsu latviešu valodas krāsainību un tās literatūru, kura ir pazīstama ne tikai Latvijā. Man patīk, ka mūsu valstij ir 
bagāta kultūra, tā ir pilna ar daudzveidīgām tradīcijām, tāpēc it īpaši es pateicos Latvijai par Līgo un Jāņu dienas 
svētkiem, kā arī par tās garšīgo nacionālo virtuvi. Esmu lepna par Latvijas neaprakstāmi skaistajiem mežiem, upēm, 
ezeriem, pļavām un galvenokārt par to, ka Latvija ir mana dzimtene! /Arina Leščova 10.a/ 

 Es lepojos ar Latviju tās bezgalīgās atklātības, skaistās dabas un izcilās vēstures labad. Ar tās gadsimtiem 
senām tradīcijām, kuras apbrīno pasaule; ar tās garšīgajiem pelēkajiem zirņiem;  ar tās bagāto kultūru un eposu 
“Lāčplēsis”. Latvija ir lieliska valsts, jo tās tauta ir neatlaidīga, politiskā un ekonomiskā līmeņa jautājumi šeit risinās 
mierīgi. Es mīlu Latviju par to, ka esmu dzimis šajā skaistajā zemē un esmu lepns būt latvietis! /Viktors Tučs 12.a/ 

 Es mīlu savu dzimteni par tās skaistumu, plašumiem, skaisto valodu un laipnajiem cilvēkiem. Mana 
Dzimtene mani iedvesmo sasniegt mērķus. Es cenšos aizsargāt apkārtējo dabu, vēlos saglabāt šo skaisto vietu 
nākamajām paaudzēm, lai arī tās varētu mīlēt mūsu dzimteni tāpat kā es. Tā ir vieta, kur vienmēr sapratīs, kur viss 
ir tuvs, mīļš un neaizstājams, katrs koks, katrs ezers - viss priecē skatu un silda dvēseli. Un arī tad, ja man būs 
jādodas prom, es noteikti atgriezīšos. /Artūrs Pavlovs 11.a/ 

 Es lepojos ar savu Latviju, ar mūsu skaistajiem un neatkārtojamiem Dziesmu un deju svētkiem. Lepojos ar 
mūsu brīnišķo dabu. Lepojos ar mūsu bagāto kultūru. Neskatoties uz to, ka mēs esam ļoti maza valsts, mums arī 
ir daudz sasniegumu, kas pazīstami plašajā pasaulē. Leposimies ar tiem! /Diāna Skeranska 9.a/ 



 

6. 

  

No 19.- 23.septembrim četras Jēkabpils 2.vidusskolas skolotājas kopā ar 
citu Zemgales skolu un divu Lietuvas skolu pārstāvjiem devās pieredzes 
apmaiņā uz Zviedrijas pilsētu Torebodu, lai apmeklētu mācību iestādes un 
iepazītos, kā tajās strādā skolotāji, lai mazinātu vardarbību skolēnu vidū. 
Skolotājiem bija iespēja klausīties lekcijas gan par sadarbību ar dažādām 
institūcijām, gan par savstarpējās vardarbības novēršanas iespējām. Tāpat 
skolotāji apmeklēja skolas, kur skolu direktori dalījās ar savu pieredzi. 
Zviedrijas sabiedrībā bērniem tiek mācīti trīs pamatnoteikumi jau no 
pirmskolas. Šie paši noteikumi ir arī skolās, un tie izvietoti skolēnam 
redzamā vietā katrā klasē. 
1. Ikviens var būt daļa no kolektīva - šeit ir vieta visiem.  
2. Neviens bērns/skolēns neizlemj cita bērna/skolēna vietā. 
3. Ja kāds saka “stop”, tad veiktā darbība, kas vērsta pret viņu, jāpārtrauc. 
Skolās darbojas tāds pats atbalsta personāls kā Latvijas skolās - sociālais 
pedagogs, skolotāja palīgs, psihologs. Atbalsta personāls tiekas reizi 
nedēļā, lai apspriestu aktuālos jautājumus. 
Skolās sadarbojas visas iesaistītās puses - skolotājs, skolēns un vecāks. 
Arī Zviedrijā sarakste ar vecākiem notiek caur digitālo platformu, kur viņi 
tiek informēti par skolēnu kavējumiem un iegūtajiem zināšanu līmeņiem. 
Tiklīdz skolotājs ieraksta ziņu digitālajā platformā, vecākiem pienāk ziņa 
mobilajā tālrunī.  
Zviedrijā skolas ir sadalītas pa vecuma grupām (7-9 gadi, 10-12 gadi, 13- 
16 gadi). Skolēnu skaits skolās ir neliels (apmēram 200 skolēni), kas ļauj 
pievērsties katra vecumposma īpatnībām un problēmām šajā 
vecumposmā. 
Skolās nav videonovērošanas. Katrs skolēns uzņemas atbildību par savu 
rīcību. Skolēnam māca, kā pašam risināt problēmas un konfliktus. Klasē 
māca atpazīst žestus, ar kuru palīdzību komunicēt, netraucējot pārējiem. 
Rosina skolēnu pašu pieņemt lēmumus un ar to saistītās darbības. Tāpat 
skolēni katru dienu informē skolotāju, kur dosies pēc skolas. 
Skolēni tiek informēti par savām tiesībām, bet neaizmirst arī par saviem pienākumiem. Skolēnam ir tiesības 
justies droši un netikt pakļautam fiziskai, psiholoģiskai vai emocionālai vardarbībai.  
Skolēniem tiek nodrošināta individuāla pieeja mācībās. Ja skolēnam nepieciešama atpūta, var izmantot 
atsevišķu telpu, kur pabeigt darbu. 
Visi skolēni kopā ar skolotājiem starpbrīžos dodas svaigā gaisā. Zviedri saka: “Nav sliktu laika apstākļu, ir 
nepiemērots apģērbs.” Ārā notiek arī visas sporta aktivitātes, sporta zāle tiek izmantota tikai ziemā, kad 
laikapstākļi neļauj aktīvi sportot ārā.  
Skolēniem, kuri maz kustas, tiek piedāvāts aktivitātes mērītājs, lai izmērītu, cik skolēns bijis aktīvs. Zviedrija 
iestājas par veselīga dzīvesveida piekopšanu ikdienā - gan skolotāji, gan skolēni daudz pārvietojas ar 
velosipēdiem pa pilsētu. 
Paldies Torebodai par jauko uzņemšanu un jauno pieredzi! Varbūt šī pieredze arī mūs rosinās būt 
aktīvākiem ikdienā? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rakstu sagatavoja Silvija Avišāne 
 

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS UZ ZVIEDRIJU 
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  Nav tevī sīkā, 
tāpēc viss kļūst liels, 
ir tevī saule, 
tāpēc viss kļūst gaišs, 
nāk tava dvēsele - 
un viss kļūst 
netverams 
ar ikdienišķām rokām.  /O. Vācietis/ 

Būt par skolotāju – tā ir cēla misija. Tik atbildīgu 
darbu spēj veikt tikai dvēselē bagātākie un 
stiprākie cilvēki. Skolotājs ne tikai palīdz atrast ceļu 
uz jaunām zināšanām, bet arī saprast daudzas 
dzīves patiesības. Un skolotājs jau nav tikai tas, 
kurš pasniedz, stāsta un māca to, kas 
nepieciešams zinību ieguvē, bet skolotājs ir arī kā 
ģimene, kā atbalsts, daudzu padomu devējs.  Šī 
gada 7.oktobrī Jēkabpils 2.vidusskolas aktu zālē 
tika svinēta Skolotāju diena. Lai arī šī diena 
dažādās pasaules valstīs tiek svinēta dažādos 
datumos, mērķi šai dienai paliek nemainīgi - 
pateikties skolotājiem par viņu ieguldīto darbu 
katras personības un visas sabiedrības attīstībā, 
uzsverot skolotāju nozīmīgo lomu.  
Pedagogi tika aicināti apmeklēt aktu zāli, kur 12. klases skolēni rūpīgi bija sagatavojuši dažādas aktivitātes, kas 
ļāva skolotājiem izbaudīt svētkus pozitīvā gaisotnē. Pedagogi varēja baudīt muzikālus priekšnesumus, pārbaudīt 
savas zināšanas, risinot dažādus atjautības uzdevumus. Koncerts bija ļoti aizkustinošs - ar jokpilnu inscenējumu, 
sirsnīgām dziesmām un dzejoļiem.  
Mīļie skolotāji, paldies par Jūsu nesavtīgo darbu, neizsīkstošo enerģiju un ticību nākotnei! Lai Jums prieks un 
lepnums būt par skolotāju-gan svētkos, gan ikdienā! Lai pietiek spēka, enerģijas un mīlestības katrai dienai un 
katram bērnam! 

Rakstu sagatavoja M.Bistrovs un K.Bivaine 

SKOLOTĀJU DIENA 2022”         

Alberts Einšteins ir teicis: ”Skolotāja galvenā māksla ir pamodināt prieku par radīšanu un zināšanām.” 

Daudzi cilvēki pie savas īstās profesijas nonāk tikai ar vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem citās, 
nesaistošās jomās, kas apliecina to, ka neveiksmes un kļūdas ir tās, kas mums iemāca visvairāk. Skolotājs 
ir palīgs, draugs un apbrīnas vērts cilvēks. Viņš ir rotkalis, kurš katru no mums nospodrina un pieslīpē, 
pārvēršot par dārgakmeni. Šī profesija ir vērtība, cieņa un prestižs. Mūsu acīs Jūs, skolotāji, katrs esat 
individuāla personība, kas iedvesmo sekot saviem aicinājumiem. Bez Jums skola nebūtu tāda, kāda tā ir 
– raiba, pārdzīvojumu un piedzīvojumu pilna, jautra un arī pamācoša. Lai skolēnam būtu vēlme un prieks 
nākt uz stundām, ir nepieciešami pozitīvi, radoši skolotāji, kuriem patīk savs darbs. Jēkabpils 
2.vidusskolas skolotāju pulku šogad kuplina vairāki jauni pedagogi. Tā skolas avīzes „Šokolāde” komanda 
nolēma viņiem uzdot jautājumus. 

1. Kāpēc Jūs kļuvāt par skolotāju? 

2. Kas Jūs motivē strādāt par  skolotāju? 

3. Vai, Jūsuprāt, par  skolotāju strādāt ir viegli? 

4. Kas bija Jūsu mīļākais priekšmets, kad pati gājāt skolā? 

5. Ko domā Jūsu ģimene un draugi par profesiju,  

kurā strādājat? 

6. Ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā laikā? 

7. Kāda ir Jūsu svarīgākā dzīves atziņa? 

SKOLOTĀJS – SKOLAS VĒRTĪBA UN GODS 
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IEPAZĪSIM TUVĀK  

Ilona Bičole, matemātikas skolotāja 
1. Kad es gāju 7.klasē, uz manu skolu atnāca jauna  fizikas un matemātikas 
skolotāja. Viņa man tik ļoti patika, ka nolēmu - arī es būšu fizikas un 
matemātikas skolotāja. 
2. Dažādi apstākļi ir noteikuši, ka esmu strādājusi vairākās skolās, gan mazā 
lauku skolā, kuras vairs nav (Liepenes pamatskolā), gan vairākās vidusskolās, 
kā arī strādāju tālmācības skolā. 
3. Mācu matemātiku no 4.klases, kā arī vidusskolas klases. Šogad 4.un 
10.klases. 
4. Liela skola, kurā, iespējams, tā arī nekad neiepazīšu visus savus kolēģus.  
5. Jā, man te ir labi. 
6. Protams, tehniskais nodrošinājums, kurš man kā skolotājai sniedz plašas 
iespējas dažādot mācīšanas metodes. 
7. Par visu skolotāju kolektīvu spriest grūti, taču ar matemātikas skolotājiem ir 
izveidojusies ļoti laba sadarbība, man viņi ļoti palīdz: gan iejusties skolā, gan 
ar mācību materiāliem, gan ar padomu. 
Skolēni, iespējams, ir skaļāki un emocionālāki.  
8. Cienīsim viens otru un novērtēsim skolā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, jo tās ir vērtības, kuras 
mums neviens nevar atņemt! 

Rakstu sagatavoja Mīlana Borisika, 10.b 

 

Laura Ābola, 1.e klases skolotāja 
Manuprāt, būt par skolotāju ir būt par padoto jeb palīgu, atbalstu un 
iedvesmu saviem mācekļiem. Iegūstot diplomu, skolotājs kļūst par 
profesionālu padoto. Mana personība rezonē ar skolotāja profesijas 
būtību.  Iepriekš dejoju, mācījos dejot un mācīju dejot citus. Patreiz 
esmu 1.e klases skolotāja un mācu gandrīz visus mācību priekšmetus.  
Pirmie iespaidi par 2.vidusskolu?! Liela skola ar iedvesmojošu skolas 
direktoru. Interesanti un pilnveidojoši! Es katru dienu iemācos ko jaunu 
un esmu sajūsmā! Pašreiz skolā jūtos ērti un jaudīgi. Kas patīk?! Patīk 
tas, ko daru, patīk tas, ko katru dienu iemācos un gūstu. Fascinē šī 
sajūta, ka es esmu skolotāja-devēja, atbalstītāja....kaifs! Esmu "jauniņā" 
ar ļoti draņķīgu atmiņu...neatceros kolēģu vārdus. Labi, ka tie ir 
uzrakstīti uz durvīm. Kolēģi ir atsaucīgi un pacietīgi, jo man ir daudz un 
dažādu jautājumu....  Man ir ļoti jauki, aktīvi un darboties griboši un 
varoši skolēni. Skolēniem ieteiktu būt spēcīgiem, viediem, empātiskiem, 
zinātkāriem un cilvēcīgiem!  

Rakstu sagatavoja Mīlana Borisika, 10.b 

 

Elza Guseva, sporta skolotāja 
1. Tas bija tāds pēkšņs, bet pareizs solis. Beidzot skolu, man nebija ideju, kur iet 
mācīties, ko darīt tālāk. Aizejot mācīties pavisam citā virzienā, es tomēr sapratu, 
ka ir laiks kaut ko mainīt savā dzīvē. Iemīlēju sportu un sapratu, ka tas ir mana 
dzīve. Es pabeidzu universitāti un sāku strādāt skolā. 
2. Strādāt par skolotāju mani motivē pozitīvas domas un pozitīvs skatījums uz 
stundām, ko vadu.  
3. Nemaz nav viegli. Šobrīd ir stresaināks dzīves ritms, daudz pienākumu un 
vairāk darba. Strādāt ar bērniem ir ļoti liela atbildība. 
4. Ja godīgi, tad sports noteikti nebija mīļāko priekšmetu augšgalā. Patika, bet 
ne tik ļoti, lai ierindotu mīļāko priekšmetu divniekā. Man ļoti patika filozofija un 
politika. Kaut tagad noteikti manas domas politikas virzienā netiek vērstas vispār. 
5. Pēc vīra vārdiem – ‘’Viss ok!’’. Atbalsta un, ja nepieciešams, izpalīdz. Ģimene 
un draugi vienmēr ir ar mani. 
6. Man ir divi mazi bērni, kuriem nepieciešams daudz uzmanības. Mums patīk 
aktīvi pavadīt laiku, un mierā nosēdēt mēs noteikti nevaram. Piedalāmies visur, 
kur paspējam. Apmeklēju arī sporta treniņu, kur nedaudz varu atvilkt elpu un gūt 
jaunus spēkus jaunai dienai.  
7. Dzīvo šodienai un baudi to, kas tev ir dots! 

Rakstu sagatavoja Indra Geidāne, 10.b 
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Agnese Bicāne, ķīmijas skolotāja 

1. Mana izvēle par labu skolotāja profesijai radās projekta “Mācītspēks” 

izsludināšanas brīdī, kad meklēju jaunus izaicinājumus savai 

profesionālajai izaugsmei, kas vienlaikus sakrita ar iespēju darba gaitas 

uzsākt tuvāk dzīves vietai. Pēdējos piecus gadus savu profesionālo 

darbību esmu saistījusi ar pārtikas nozari. Es vēlos caur profesionālajā 

darbībā iegūtajām praktiskajām zināšanām, mijiedarbībā ar 

teorētiskajām zināšanām radīt jauniešiem ieskatu ķīmijas pasaulē – cik 

tā ir plaša un neviennozīmīga. Es būšu gandarīta, ja jaunieši vēlēsies 

savu profesionālo darbību saistīt ar šo nozari. Un, pat ja arī nē, tie būs 

kompetenti, jauni cilvēki, kas spēs saredzēt ķīmiju un tās nozīmi ikdienā, 

jo esmu novērojusi, ka daudziem sabiedrībā ir būtiski zināšanu “robi” 

ikdienišķās zināšanās. Mana misija kā skolotājai būs izpildīta, ja no 

savas puses, kaut nedaudz, bet spēšu šos zināšanu “robus” ķīmijā 

sabiedrībā mazināt. 

2. Mani motivē gan skolēnu zinātkārās acis laboratorijas darbos un 

dažādu veidu praktiskajos darbos, gan ar “klupšanas akmeņi” dažādās 

situācijās, kas dod iespēju sevi analizēt un pilnveidot. 

3. Noteikti, nē! Bet gandarījums, ko dod šī misija – būt skolotājam, ir vārdos neaprakstāma! Pēc pirmās 

nedēļas jau kolēģiem smaidot teicu, ka, tēlaini sakot, noņemu cepuri viņu priekšā - par viņu ieguldījumu 

skolēnu zināšanās, izglītībā un bagāto pieredzi! 

4. Mani mīļākie priekšmeti bija vairāki: ķīmija, bioloģija, latviešu valoda un mūzika (skolas gados arī pabeidzu 

mūzikas skolā pūšaminstrumentu klasi – klarnetes klasi). 

5. Ģimene ir ļoti atbalstoša, īpaši divgadīgā meitiņa, kurai ļoti interesē brīži, kā mamma gatavojas stundām. 

Starp draugiem ir tādi, kam ir liels pārsteigums par manu negaidīto izvēli, un ir tādi, kas ir saskatījuši jau 

iepriekš manī spēju motivēt, iemācīt un paskaidrot  “cilvēkiem saprotamā valodā”. 

6. Jāsaka gan, ka brīvā laika ir ļoti maz, jo paralēli darbam studēju Daugavpils Universitātē, bet, protams, ir 

savi vaļasprieki, kā dziedāšana korī, soļu izaicinājums Instagram platformā, grāmatu lasīšana, dārza darbi. 

7. Man vienmēr ir mīļi Jāņa Petera vārdi: “Visu, ko jūti, visu, ko redzi, visu, ko nolemts tev zināt, paņem un 

iededz, iededz par sveci, lai citas var aizdedzināt.” 

Rakstu sagatavoja Violeta Petkeviča, 10.a 

Inga Kursīte, vizuālās mākslas skolotāja 

1. Studēt mākslu un pedagoģiju aizgāju samērā vēlu. Pirms tam 

daudzus gadus strādāju poligrāfijā. Komiski, bet mans deguns 

“izlēma”, ka dzīvē vajag pārmaiņas. LORs, redzot manu alerģiju, 

teica: “Diemžēl jāmaina profesija! “Tā kā māksla man vienmēr 

bijusi tuva, nolēmu doties šajā virzienā. Nu jau 15 gadus esmu 

saistīta ar pedagoģiju, mācot mākslu. 

2. Mīlestība pret bērniem,  gandarījuma sajūta, redzot prieku bērnu 

acīs! Tas viss iekrāso ikdienu košāk. 

3. Skolotāja darbu izjūtu kā Misiju.  

4. Mans mīļākais priekšmets bija latviešu valoda un literatūra – ļoti 

patika rakstīt sacerējumus! Zīmēšanā man bija nedaudz garlaicīgi, 

nepatika, ka bija jāzīmē tas, ko liek. Rakstot varēju izpausties 

vairāk un sajust lielāku brīvību.  

5. Daudzi saka, ka esmu kā radīta darbam ar bērniem. 😊 Izaicinājums gan ir pusaudži. Un šis ir pirmais 

gads, kā strādāju “lielajā” skolā, tāpēc vēl daudz jāapgūst. 

6. Brīvajā laikā patīk lasīt grāmatas, doties pastaigās dabā, fotografēt, dažkārt arī pagleznot un pazīmēt. 

Saista viss radošais. Esmu ceļā uz savu sapni – brīvdabas pedagoģiju. Top arī grāmatiņa bērniem. Pašai 

par pārsteigumu man pagājušajā vasarā pirmo reizi dzīvē bija dārzs! Un man patika! Patīk arī ceļot –  iepazīt 

jaunas vietas, satikt interesantus cilvēkus. Arvien tuvāka kļūst lauku vide, jo tur jūtos harmoniskāk. Esot 

dabā, viss ir īsts un nesamākslots. 

7. “Nav vajadzības meklēt mīlestību. Tā ir dodama, nevis ņemama. Mīlestība ir katra cilvēka kodols” 

/K.Zlidnis/. Mēs varam no sevis izstarot tikai to, ar ko esam piepildīti. 
Rakstu sagatavoja Indra Geidāne, 10.b  

IEPAZĪSIM TUVĀK  
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IEPAZĪSIM TUVĀK  

Ilvita Ruliete, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
1. Tā nu ir sagadījies, ka man ir ne tikai jaunāks brālis, bet arī 11 māsīcas un 9 
brālēni. Es esmu vecākā māsīca. Skolas laikā es bieži biju auklīte vakaros – 
devos brālēniem vai māsīcām pakaļ uz bērnudārzu, tad kopīgi pavadīju vakaru 
ar viņiem, spēlējoties un arī mācot burtiņus, cipariņus, zilbju lasīšanu un 
tamlīdzīgi. Skolas brīvlaikos mēs daudzi dzīvojāmies laukos pie vecmammas 
un vectēva. Brīvlaikos es tēloju skolotāju, bet mans brālis, brālēni un māsīcas 
bija mani skolēni (jā, tā nu bija sanācis, ka brālim, māsīcām un brālēniem, kuri 
brīvlaikos brauca ciemos pie vecmammas un vectēva, lai atpūstos, nemaz 
nebija brīvlaika, jo laukos viņus sagaidīja vecākā māsīca, kura turpināja viņus 
“mocīt”, aicinot pildīt dažādus matemātikas uzdevumus, rakstīt diktātus, 
mācīties dzejoļus, dziedāt dziesmas, zīmēt un krāsot, veidot dažādas 
dekorācijas un tamlīdzīgi. Tā kā man patika šie, ar brāli, māsīcām un brālēniem 
kopā pavadītie brīvlaiki, es nolēmu kļūt par skolotāju.   
2. Mainīgā ikdiena. Man ļoti patīk tas, ka šajā darbā katra diena atnāk ar kaut ko jaunu. Nekad nebūs tā, ka 
divas, trīs vai četras un vairāk dienas būs līdzīgas. Kādu dienu skolotājs ir ne tikai skolotājs, bet arī aktieris. 
Kādu citu dienu skolotājs ir ne tikai skolotājs un aktieris, bet arī draugs, kurš uzklausa. Kādu dienu skolotājs 
ir ne tikai skolotājs, aktieris un draugs, bet arī tāds kā zibensnovedējs starp skolēniem. Bieži, dodoties uz 
darbu un iztēlojoties dienu, daudz kas, kas dienas laikā notiek, nemaz netiek iedomāts.  
3. Viennozīmīgi nē. Uzsākot studēt par skolotāju un ielūkojoties skolotāja profesijā ne no skolēnu acu punkta, 
es sapratu, ka šis darbs nav tik viegls, kā man šķita pirms studiju uzsākšanas. Piemēram, kā skolēns es 
redzēju tikai to, ko mani skolotāji darīja mācību stundu laikā, bet es nemaz neiedomājos par to, cik ļoti 
laikietilpīgs un darbietilpīgs ir process, lai vispār nonāktu pie mācību stundām. Darbs nav viegls, bet 
interesants gan.  
4. Mans mīļākais mācību priekšmets bija latviešu valoda. Mīlestība pret šo mācību priekšmetu man noteikti 
radās, pateicoties savām latviešu valodas skolotājām – Sarmītei Safronovai un Solvitai Sorokai.  
5. Daudzi tuvi cilvēki man ir teikuši, ka manā vietā būtu izvēlējušies kādu citu profesiju, jo uzskata, ka šis 
darbs diemžēl sabiedrībā netiek novērtēts, kā arī skolotāji ļoti bieži tiek nonicināti no skolēnu, no skolēnu 
vecāku un no citu sabiedrības locekļu puses. Mana ģimene un tuvinieki ciena šo profesiju un aizstāv 
skolotājus, ja viņu klātbūtnē kāds skolotājs tiek nonicināts. 
6. Tā kā es dzīvoju privātmājā ārpus pilsētas un man ir liels pagalms, tad manu brīvo laiku aizpilda dažādi 
darbiņi, kas darāmi pagalmā. Šie darbi man sagādā prieku, tāpēc varētu teikt, ka brīvajā laikā es patīkamo 
apvienoju ar lietderīgo. Brīvdienu rītus es iesāku pastaigājoties caur mežu ar suni.   
7. Mana svarīgākā dzīves atziņa atbilst Imanta Ziedoņa vārdiem “Es saku jums jau reizes simt un piecas – 
lai puķi dabūtu, ir jānoliecas!”  

Rakstu sagatavoja Gabriela Girgina, 10.a 

 
Aivita Ķiploka, sporta skolotāja 

1. Man bija lieliski sporta skolotāji, trenējos, piedalījos sacensībās, gribēju 
kaut ko iemācīt arī citiem. Izvēle kļūt par skolotāju bija dabiska.  
2. Vēlos, lai katrs saprot, ka kustība ir dzīvība. Lai arī cik modernas būs 
tehnoloģijas , aparatūra utt., tās nenodrošina  mūsu veselību un līdz ar to 
arī dzīves kvalitāti kopumā . Lai labi justos, ir jākustās.  
3. Vai viegli ? Noteikti nē. Pandēmijas laiks ļoti daudz ko mainīja. Kā jau 
dzīvē - katra diena ir savādāka, ir gan sarūgtinājuma, gan gandarījuma  
mirkļi . 
4. Man patika vairāki mācību priekšmeti.  Es gāju sporta klasē, katru dienu 
bija sporta  stunda, kuru  gaidīju visvairāk.  
5. Katrs izvēlas strādāt sfērā, kas patīk , padodas, kur var sevi apliecināt. 
Ja kādu iemeslu dēļ  tas apnīk vai vairs nav aktuāli, vienmēr var kaut ko 
mainīt, iespēju ir tik daudz.  
6. Pati joprojām sportoju, piedalos vieglatlētikas  veterānu sacensībās. 
Patīk braukt ar riteni, slēpot, peldēt (arī ziemā). Daudz ceļoju,  iesaistoties 
„geocaching” - atklātas apskates vietas Latvijā un ārpus tās. Šad tad 
palutinu tuvākos ar gardām maltītēm, palasu kādu grāmatu, ziemā kaut 
ko uzadu. Patīk pavadīt laiku kopā ar mazmeitiņu. Vienmēr ir interesējis 
izmēģināt kaut ko nebijušu, ko līdz šim neesmu darījusi, tā dzīvot ir daudz 
krāsaināk, tiek gūtas pozitīvas emocijas un prieka lādiņš ikdienai.  
7. Atziņas mainās, bet šobrīd varu teikt, ka - Dzīves jēga ir Prieks. Jādzīvo tā, lai ir prieks dzīvot.   

Rakstu sagatavoja Artem Alkhazashvili, 11.a 
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Mūsu skolā rudens atnācis ar pārmaiņām .Šoreiz pārmaiņas piedzīvo skolēnu padome , kurai tika ievēlēts 
jauns prezidents. Jau septembrī bija jūtama neliela spriedze skolēnu starpā – kurš tas būs? Varbūt es? 
Varbūt labāk tu? Vai viņš ?   
Artūrs Pavlovs ir Jēkabpils 2.vidusskolas 11.a klases skolēns un  2022./2023.m.g. ir ievēlēts par Jēkabpils 
2.vidusskolas skolēnu padomes prezidentu. 
1. Kādas ir sajūtas šajos pirmajos mēnešos esot skolēnu padomes 
prezidentam? 
Godīgi sakot, viegli tas noteikti nav. Ir ļoti liels stress un atbildības sajūta pret saviem 
pienākumiem, kas man ir uzticēti. Bet esmu ļoti pagodināts, ka esmu skolēnu padomes 
prezidents. 
2. Kā Tev liekas, vai ir viegli būt skolēnu padomes prezidentam? 
Tā sajūta, ka tev jārāda priekšzīme, ka tev vienmēr jābūt gatavam runāt un jāzina, nav 
viegli, bet pagaidām  skolēnu padomes prezidenta amats man nesagādā pārāk daudz 
grūtību, jo ir lieliski domubiedri, kuri ir gatavi palīdzēt jebkurā situācijā. Tas ir fantastiski, 
ka tev ir dota iespēja iesaistīties skolas attīstībā.  Es ļoti  ticu, ka mēs kopā  varam 
sasniegt lielas lietas. Mūsu skolā aktīvi darboties ir noderīgi - vienmēr būs atbalsts no 
kāda skolotāja vai skolēna. 
3. Kādi ir Tavi galvenie mērķi un ieceres, ko vēlies īstenot? 
Līdz šim visi skolēnu padomes prezidenti  ir nesuši skolas vārdu labā gaismā. Centīšos noturēt šo latiņu arī savas 
darbības laikā! Gribētu kopā ar skolēnu padomi veidot pasākumus tā, lai pašiem skolēniem patīk un ir vēlme nākt 
un  darboties. Nepieciešams vairāk pasākumu vidusskolēniem.  Es arī vēlētos, lai  skolēnu padome paliktu tikpat 
draudzīga, saliedēta un darbspējīga, kāda tā bijusi līdz brīdim, kad es tai pievienojos. 
4. Ko Tu novēlētu sev stājoties šajā amatā? 
Es sev novēlu, lai šī mācību gada laikā man kopā ar Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomi izdotos realizēt 
idejas, jo tikai kopā mēs esam spēks. 
5. Ar ko Tu pats nodarbojies ārpus skolas? Kādi ir Tavi hobiji? 
Es apmeklēju poļu valodas un kultūras pulciņu. Lielāko daļu sava brīvā laika pavadu ar draugiem vai ģimeni. 
Ziemā man ļoti patīk slidot. 
6. Kāds ir Tavs novēlējums skolēniem 2022./2023.m.g? 
It visā meklējiet pozitīvo un esiet saprātīgi  sarežģītās situācijās! 
7. Kāds ir Tavs dzīves moto? 
Nepadodies! Izbaudi dzīvi, smaidot par katru dienu, priecājoties kopā ar draugiem un ticot saviem sapņiem! 

Paldies par interviju! 
Intervēja Daņila Smirnovs,11.a 

Turpinot skolas ikgadējo tradīciju iesaistīties labdarības akcijas pasākumos, 
Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomes pārstāvji apmeklē sociālo centru 
“Rosme” jau vairākus gadus pēc kārtas. Tur mūsu skolēni ir ļoti gaidīti. Arī šogad 
11.oktobrī devāmies kopā ar skolotāju konsultantu uz sociālo centru. Šoreiz 
skolēnu padome iepriecināja centra apmeklētājus ar interesantu nodarbību veidu 
- zīmēšanu ar ūdeni jau uz sagatavota attēla. Tas visiem apmeklētājiem bija pa 
spēkam un izraisīja lielu interesi. Pēc nodarbības skolēni pacienāja centra 
apmeklētājus ar garšīgām pankūkām. Centra apmeklētāji labprāt iesaistījās 
atraktīvās rotaļās un spēlēs, viņiem patika arī kopā ar mums padejot.  

Ļoti noderēja mūsu skolēnu savāktie dabas materiāli - kastaņi un zīles. Liels paldies 
jaunāko klašu skolēniem par savu veikumu! Centra apmeklētāji tos noteikti izmantos  savos 
darbos. Mēs apskatījām arī viņu veidotos skaistos rokdarbus, kuri pārsteidza ar izdomu, 
vienkāršību, noderīgumu. Rokdarbos tiek izmantots viss iespējamais, sākot ar auduma 
strēmelēm, diegiem, kastītēm un kārbiņām, pogām, krāsaino papītu utt. Novērtējiet paši! 
Pirms Ziemassvētkiem skolēnu padome atkal dosies uz sociālo centru “Rosme” un 
iepriecinās ne tikai ar svētku koncertu, bet arī ar citiem pasākumiem. Informēsim tuvākajā 
laikā, kā varēsim visi kopā piedalīties šajā labdarības akcijā. 

Skolēnu padomes vārdā Artūrs Pavlovs un Daniella Saveļjeva 
 

Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomes aktīvākie dalībnieki: 
Artūrs Pavlovs (11.a) - skolēnu padomes prezidents 
Daniella Saveljeva (11.a) - skolēnu padomes prezidenta vietniece 
Diāna Kalverša (8.b) - skolēnu padomes lietvede 
Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomes koordinatore: direktora vietniece Silvija Avišāne. 

Mēs, skolas avīzes ”Šokolāde” redkolēģija, vēlējāmies uzklausīt skolēnu padomes 
dalībniekus un uzzināt par viņu plāniem šajā mācību gadā. 
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1. Kāpēc Tu iesaistījies Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomē? 
2. Kā notika Jūsu klases pārstāvja izvirzīšana dalībai skolēnu padomē izvēlējās? 
3. Kāds ir Tavs viedoklis par skolēnu padomes dalībniekiem? 
4. Kādi ir Jūsu plāni šim gadam ? 
5.  Kāpēc tieši Artūru Pavlovu izvēlējāties par skolēnu padomes prezidentu? 

Daniels Semjonovs, 9.b 
1. Es piedalījos skolēnu padomē jau pagājušajā mācību gadā un turpinu to darīt arī šogad, 
lai iegūtu jaunu pieredzi dzīvē un jaunas paziņas. 
2. Balsojumā mūsu klase nebija tik aktīva, un tie paši divi dalībnieki tika ievēlēti atkārtoti. 
Es domāju, ka mani klasesbiedri joprojām baidās no papildu darba un neredz skolēnu 
padomes priekšrocības. Viņi mani izvēlējās tāpēc, ka pagājušajā gadā man veicās labi un 
domāju, ka esmu mūsu klases “dvēsele”. 
3. Mums vēl nav bijis iespējas labāk iepazīties vienam ar otru, jo skolēnu padomes 
sastāvs ir mainījies. Bet tajā pašā laikā nomierina fakts, ka daudzi dalībnieki ir arī 
pašreizējā sastāvā, kā arī  daudzus jau pazīstu. 
4. Darba ziņā mums visiem ir viens mērķis. Mēs gribam padarīt skolas dzīvi interesantāku. Mums ir tiešām ļoti 
jauka komanda skolēnu padomē, tāpēc domāju, ka šis gads gan man, gan pārējiem būs piedzīvojumu un ideju 
pilns. 
5. Mēs izvēlējāmies Artūru Pavlovu, jo viņam piemīt drosme un  spēja būt par līderi. Kā piemēru varu minēt Sporta 
dienas organizēšanu Rīgas ielā. Es ceru, ka ar izvēli mēs nekļūdījāmies. 

Karina Kovaļova, 8.а 
1. Es sen interesējos par skolēnu padomi. Man vienmēr ir bijis interesanti iepazīt jaunus 
cilvēkus, kā arī es gribēju iesaistīties skolas dzīvē, izdomāt kaut kādas jaunas aktivitātes 
skolēniem. Man šķiet, ka tā ir ļoti vērtīga pieredze!  
2. Kopā ar klasi mēs izvēlējāmies dažus kandidātus. Balsošanas laikā izvēlējāmies tos ,kuriem 
piemīt līdera īpašības. Es esmu jauka, atbildīga un sabiedriska meitene, un klasē par to visi 
zināja. Visi klasesbiedri, kā arī mana klases audzinātāja atbalstīja mani šī lēmuma 
pieņemšanā.  
3. Mūsu kolektīvs ir ļoti draudzīgs. Mēs atbalstām viens otru, mākam visi kopā sadarboties. 
Skolēnu padomē esmu no 2021. gada, un šogad pie mums pievienojās daudz jaunu cilvēku, 
tāpēc tagad mums ir jāiepazīst vienam otru vēl labāk. 

4. Mūsu plāni šogad ir piedalīties daudzu pasākumu organizēšanā, arī pasākumos ārpus skolas, piemēram,  
sociālā centra apmeklēšana, kā arī izdomāt  interesantus pasākumus skolēniem. 
5. Mūsu jaunais skolēnu padomes prezidents Artūrs Pavlovs ir ļoti atbildīgs, aktīvs, sabiedrisks un jauks. Visi bija 
par viņa kandidatūru. Mēs ticam, ka viņš labi tiks galā ar skolēnu padomes prezidenta amatu! 

Diāna Kalverša, 8.b 
1. Man bija vēlme piedalīties skolas dzīvē, tāpēc es turpinu darboties skolēnu padomē arī 
šogad. 
2. Jaunā  skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas bija sarežģītas, jo kāds negribēja vai 
nevarēja uzņemties šādu atbildību, tāpat par skolēnu padomes prezidentu varēja izvēlēties  
kādu, kurš sevi bija jau pierādījis darbos pagājušajā mācību gadā. 
3. Mūsu komandā ir ļoti laipni, atsaucīgi un atbildīgi skolēni. Visi esam ļoti saliedējušies. 
4. Ziemassvētkos mēs plānojam apmeklēt centru "Rosme". 
5. Es izvēlējos balsot par Artūru Pavlovu, jo es ar viņu ikdienā komunicēju. Nenoliedzami, 
bet fakts, ka tieši viņš varētu būt labs skolēnu padomes prezidents 

Kitija Vilka, 8.d 
1. Es nolēmu darboties skolēnu padomē, jo pagājušajā gadā man pazīstamie skolēni teica, 
ka tas ir tā vērts. 
2. Skolotāja izdeva lapas un lūdza uzrakstīt, kuri, mūsuprāt, būtu atbildīgi un ieinteresēti šo 
pienākumu uzņemties. 
3. Mans viedoklis par kolektīvu ir labs. 
4. Iepazīt visus un labi pavadīt laiku kopā. 
5. Viņš ir apņēmības pilns padarīt skolas dzīvi interesantāku. 
Ariana Marinčenko, 7.a 
1. Biju ļoti ieinteresēta un vēlējos izmēģināt kaut ko jaunu. 
2. Mani izvēlējās no klases, jo es pati labprāt to gribēju. 
3. Draudzīgi, jūtams komandas gars. 
4. Mācīties sadarboties, būt drošākai.  

5. Man liekas, ka Artūram ir daudz draugu un paziņu skolā. Lai kaut ko varētu panākt, ir 
jābūt lielam atbalstam. Viņš to spēs.  

Rakstu sagatavoja Alika Zagorska, 9.b 
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  SKOLA BĒRNA ACĪM... 

1. Pirmklasniek, kā tu jūties skolā? 
2. Kas tev skolā patīk un kas nepatīk? 
3. Ko šogad esi apņēmies izdarīt, ko iemācīties? 

1.a klase un klases audzinātāja Svetlana Jekaraševa 

Mēs,1.a klase, mācāmies jau 3 valodas: latviešu, angļu un 

krievu. Mums ļoti patīk visi priekšmeti, tāpēc ka tas ir tik 

aizraujoši! Klasē esam 15 zēni un 11 meitenes. Un visi tik dažādi! 

Dzīvojam draudzīgi, palīdzam viens otram. Rūpējamies par savu 

veselību, tāpēc ar lielāko prieku no rītiem veicam rīta rosmi. 

Labprāt piedalāmies skolas rīkotajās  akcijās, organizējam 

svētkus un izstādes, lai iepriecinātu sevi un citus. Mums ļoti patīk 

būt par skolēniem!  

Dāvids: ”Es skolā jūtos labi. Skolā man patīk skolotājas, 

matemātika un sports, patīk, kad mēs zīmējam. Man nepatīk 

strīdēties ar klasesbiedriem un nepatīk, kad daži bērni ļoti kliedz. 

Gribu iemācīties labāk lasīt un zīmēt.” 

Jana: “Jūtos skolā droši un labi. Man ļoti patīk mana skolotāja. Viņa ir skaista un gudra. Patīk sarunas ar 

klasesbiedriem. Nepatīk, kad bērni kliedz un kaujas. Es ļoti gribu iemācīties latviešu valodu un pareizi rakstīt.” 

Timofejs: ”Skolā jūtos labi. Man ir labi skolotāji, ir interesanti mācīties. Es esmu ieguvis daudz draugu. Mēs 

nestrīdamies un nekaujamies.  Man patīk stundas un pasākumi skolā,  patīk satikties ar draugiem katru dienu, 

atbildēt stundās un iegūt labas atzīmes. Man nepatīk agri celties uz skolu un pildīt mājasdarbus. Man nepatīk, ja 

atbildu nepareizi. Vēlos skolu pabeigt ar labām atzīmēm.”  

1.b klase un klases audzinātāja Alda Sperga 

Klasē ir 30 skolēni, no tiem 22 meitenes un 8 zēni. Bērni ir darbīgi, zinātkāri, draiskulīgi (kad netiek pie saviem 

telefoniem). Labprāt piedalās dažādās aktivitātēs, apmeklē pulciņus – sporta dejas, šaha pulciņu, kristīgās 

nodarbības, dzied ansambļos un darbojas dažādos sporta treniņos.  

Oktobrī klase piedalījās Jēkabpils sporta centra 

organizētajā izaicinājumā ,,3km, 333 pakāpieni” 

un ,,pieveica” pat vairāk kā 4km. Visiem bērniem 

skolā patīk.  

Dažu skolēnu domas par skolu: 

Alise: ”Patīk draudzēties, nepatīk dusmoties.” 

Romass: ”Viss patīk! Gribu labi lasīt un rakstīt.” 

Sofija P.: ”Patīk lasīt. Gribu iemācīties labāk 

rēķināt!” 

1.c klase un klases audzinātāja Judīte Januškeviča 

16 zēni un 14 meitenes ir superīgi 1.c klases skolēni, kuri stundās prot atbildēt uz grūtiem un asprātīgiem 

jautājumiem. Jau ir sevi pierādījuši kā draudzīgs kolektīvs Miķeļdienas pasākumā. Ar lielu prieku dzied, sporto, 

rēķina un zīmē. Patīk pildīt pārbaudes darbus, kas nemaz nav tik ierasti. Klasē vislabāk pamanāmā īpašība ir 

devīgums un izpalīdzība. Nevienu neatstās nelaimē, vienmēr blakus būs kāda līdzjūtīga klasesbiedra plecs. 

Uz jautājumu “Pirmklasniek, kā tu jūties skolā?” atbildes 

gandrīz vienmēr ir pozitīvas. Jūtamies labi, tikai dažreiz no 

rītiem nāk miegs, grūti piecelties un tāpēc negribas uz skolu. 

Bet visi kā viens atzīst, ka uz skolu nāk, lai kļūtu gudrāks un 

mācītos visu, kas vajadzīgs nākotnē. 

Skolā visvairāk patīk būt kopā ar draugiem, mācīties un 

spēlēt spēles, iet ārā un pildīt testus. Nepatīk skaļums un 

lielā burzma gaiteņos. Nepatiku izraisa arī strīdi, kas dažkārt 

gadās starp zēniem. Uz skolu mēs visi nākam gūt 

zināšanas, parādīt, ko jau protam. Te mēs jūtamies labi, jo 

ir labi skolotāji. 
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1.d klase un klases audzinātāja Guna Auzāne 

1.d klasē ir 29 skolēni. 16 meitenes un 13 zēni. Klase 

ir jau adaptējusies skolā, skolēni labprāt iet uz skolu, 

čakli mācās, savā starpā ir ļoti draudzīgi, zinātkāri un 

aktīvi. Labprāt piedalās pasākumos, arī pašiem patīk 

tos rīkot. Novadījām savu pirmo skolas pasākumu 

pirmajām klasēm - “Miķeļdienu’’. 

Madara: ”Es skolā jūtos ļoti labi. Patīk, ka var apskaut 

skolotāju, nepatīk, kad kaujas. Gribu iemācīties skolā 

labāk zīmēt.” 

Katrīna: “Skolā jūtos ļoti labi. Patīk, ka te var daudz ko iemācīties. Nepatīk, ka apsaukājas. Es  dizaina stundās 

gribu iemācīties  kaut ko jaunu izgatavot.” 

Arvis: ”Es skolā jūtos ļoti droši. Patīk mācību stundas. Nepatīk ,ka aiztiek un kaujas. Gribētu labāk iemācīties 

dziedāt.” 

1.e klase un klases audzinātāja Laura Ābola 

1.e klase - 29 “superīgi” skolēni. 15 meitenes un 14 zēni.  

Agate, 6 gadi: "Es skolā jūtos labi, jo man patīk mācīties un lasīt. Man nepatīk, ka klasē visu laiku kliedz un traucē 

citiem. Šogad gribētu iemācīties reizināšanu." 

Estere,7 gadi: "Es skolā jūtos labi, droši, jautri. Man 

nepatīk, ka puiši klaigā un skrien pa visiem skolas 

gaiteņiem. Šogad gribu iemācīties rēķināšanu."  

Marta, 7 gadi: "Es skolā jūtos labi, man patīk mācīties. Man 

nepatīk, ja mani apsaukā par "mazo". Gribu iemācīties 

sporta dejas." 

Emīls, 7 gadi: "Skolā ir ļoti interesanti! Man patīk sporta 

dejas, bet nepatīk, ja puiši mani kaitina. Gribu iemācīties 

lasīt." 

1.g klase un klases audzinātāja Līga Mūrniece 

1.g klasē mācās 28 zinātkāri, atraktīvi skolēni. Klasē ir 15 meitenes un 13 zēni.  

Visi pirmklasnieki atzīst, ka skolā jūtas ļoti labi. Dimitrijs T. atzīst, ka 

skola ir ”superīga".  

Vairums klases skolēnu atzīst, ka skolā patīk viss. Ievai, Artūram un 

Viktorijai ļoti patīk skolas ēdnīca un gardās pusdienas. Katei, 

Markusam patīk kafijas aparāts mājīgajā un lielajā skolas vestibilā 

1. stāvā.  

Vairums pirmklasnieku ir iemīlējuši mūzikas un angļu valodas 

stundas. Pieciem skolēniem nepatīk latviešu valoda, jo nepadodas 

lasīšana. Tomēr kopīgiem spēkiem esam apņēmušies iemācīties 

lasīt. Pirmklasnieki ir apņēmīgi. Ikviens ir apņēmies ko jaunu apgūt 

1.klasē.  

Lai mums izdodas! 😊Lai veiksmīgs, radošs un aizraujošs mācību 

gads!  

1.i klase un klases audzinātāja Ruta Baranovska 

1.i klasē ir 21 skolēns - 12 meitenes un 9 zēni. Klase ir 

centīga, strādātgriboša, ir labas dziedāšanas prasmes. 

Visiem skolā patīk labāk nekā bērnudārzā, jo skolā nav jāguļ 

pusdienlaikā. Ļoti garšo skolā gatavotās pusdienas. Klasei 

patīk mācīties, jo uzzina kaut ko jaunu. Ir labas skolotājas. 

Nepatīk, ka starpbrīdī bērni ir skaļi un nav kur paskriet. 

Skolēni vēlas iestāties bibliotēkā, piedalīties olimpiādē, 

iemācīties labi lasīt, saņemt no vecākiem dāvanas. 

SKOLA BĒRNA ACĪM... 
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1. Kāpēc izvēlējāties mācīties Jēkabpils 2. vidusskolā?  

2. Kas vislabāk raksturo jūsu klasi?  

3. Kuri ir jūsu mīļākie priekšmeti skolā? 

4. Kādas ir jūsu domas par savu skolu?  

7.a klase un klases audzinātāja Klavdija Mičko 
“Skolas dzīve...Kad sāku domāt par šo tēmu , atceros savus 7.A skolēnus, ar kuriem kopā ejam pa skolas dzīvi. 
Man ir ļoti draudzīgi un saprotoši skolēni, kuri vienmēr palīdzēs viens otram un skolotājiem. Katrs cilvēks no mūsu 
klases ir individuāls, un katrs ir interesants savā veidā, ar saviem hobijiem. Dažkārt mums klasē ir tik jautri, ka 
skolotāji nespēj mūs nomierināt, bet to ir viegli “izārstēt.” Kad es viņus pirmo reizi ieraudzīju, es jutu, ka viņi ir 
manējie, ka ar viņiem būs interesanti, lai gan nebūs viegli. Kopīgie braucieni, dalība skolu sacensībās saliedē 
kolektīvu spēcīgāk par jebkurām sarunām. Viņi man daudz ko iemācījuši. Un galvenais  ir tas, ka kopā mēs varam 
atrisināt visu, atbalstīt un aizsargāt viens otru. Tas man kā klases audzinātājai kļuvis par galveno noteikumu. 
Man ar viņiem paveicies!” saka klases audzinātāja Klavdija Mičko. 
1. 7.A klases viena daļa skolēnu uzskata, ka mācās Jēkabpils 2. 
vidusskolā, jo ir tuvu mājām, bet otra daļa apgalvo, ka tā kā  ģimenē 
runā krievu valodā, tad izglītības iegūšana Jēkabpils 2. vidusskolā 
bija labākā izvēle.  
2. “Mūsu klasi vislabāk raksturo tas, ka esam draudzīgi, jautri, lielai 
daļai ir kopīgas intereses.”  
3. Lielai daļai skolēnu mīļākie priekšmeti ir matemātika, ģeogrāfija, 
dizains un sports.  
4. Skolā ir pozitīva gaisotne, jo šeit strādā labākie skolotāji un mācās 
“superīgākie” skolēni. 

 

7.b klase un klases audzinātāja Inna Semjonova 
7.b klasē mācās tikai 19.skolēni – 10 zēni un 9. meitenes.  
Labāk par sevi  pastāstīs viņi paši: 
“Jēkabpils 2.vidusskolu  izvēlējās vecāki, jo tā atrodas tuvāk mājām 
un šī skola ir vienīgā, kas piedāvāja arī mazākumtautību izglītības 
programmu. Mūsu klase ir  ļoti jautra, kustīga, spēcīga, brīžiem 
esam slinki, pļāpīgi un skaļi. Bet kopumā esam ļoti labsirdīgi, 
draudzīgi un izpalīdzīgi. Vienmēr padalāmies ar gardumiem. Mīļāko 
priekšmetu reitingā atrodas sports un informātika. Tad klases 
stunda un matemātika, dizains un tehnoloģijas. Mūsu skola ir 
moderna un liela, pati labākā. Skolas ēdnīcā ir garšīgs ēdiens. Skolā  
pārsvarā strādā pozitīvi noskaņoti  skolotāji. Tomēr nepatīk, ka ir ļoti 
daudz skolēnu. Un vēl mēs ļoti gribētu braukt sportot uz Jēkabpils 
Sporta halli, jo gribam būt veseli!” 

 

7.d klase un klases audzinātāja Jana Lazdiņa 
“7.d klasē mācās topošie mākslinieki, ārsti, finansisti, deputāti, kā arī ballīšu organizētāji. Skatoties uz savu klasi 
un domājot par nākotni, mana sirds ir mierīga, jo to veidos paši labākie, sirsnīgākie un dzīves priecīgākie cilvēki, 
kurus būs izaudzinājuši visatbildīgākie vecāki un izskolojusi vislielākā, skaistākā un labākā skola Jēkabpilī. 
Šobrīd 7.d klases skolēni izbauda skolas dzīvi un ķer katru mirkli, ko tā viņiem sniedz. Nenoliedzami, starpbrīži ir 
vispatīkamākais un jautrākais laiks, kas ļauj iepazīt skolas biedrus un atrast savus domubiedrus. 
Divos vārdos raksturojot mūsu klasi – esam kustīgi un lustīgi, tāpēc bieži dodamies ekskursijās un pārgājienos, 
piedalāmies skolas pasākumos, kā arī organizējam paši savus klases pasākumus. 7.d klase, es Jūs mīlu!”,  saka 
7.D klases audzinātāja Jana Lazdiņa. 

1. Skolēni no 7.D klases izvēlējās mācīties Jēkabpils 2. vidusskolā, 
jo tā atrodas tuvāk mājām. Liela nozīme ir arī klases kolektīvam.   
2. Skolēni apgalvo, ka klasi vislabāk rakturo tas, ka tā ir atsaucīga 
un enerģiska, jautra, ir izveidojies labs klases kolektīvs. Paula 
Salmiņa uzskata, ka viņas klase vienmēr būs draudzīga un viens 
otru aizstāvēs.  
3. 7.D klases skolēni saka, ka viņu mīļākie priekšmeti skolā ir 
sports, mūzika, jo tie ir viegli priekšmeti, ģeogrāfija un vēsture, jo  
šajos priekšmetos katru stundu var uzzināt ko jaunu, vizuālā 
māksla un krievu valoda, jo tie lielai daļai klases interesē visvairāk. 

4. 7.D klases skolēni uzskata, ka skola ir moderna, skaista, kā arī noslēpumaina. Šī skola ir vislabākā , jo tajā 
māca pozitīvi un saprotoši skolotāji.  

Rakstu sagatavoja Megija Roščenkova, 10.b 

IEPAZĪSTAM SEPTĪTOS 
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Kā mēs visi zinām, skolā reizēm ir svarīgi ikdienas ierasto mācību ritmu 

bagātināt ar aizraujošiem, smieklu pilniem pasākumiem, kas rada mājīgāku 

sajūtu ikvienam - gan skolēniem, gan pašiem skolotājiem.  

Jautra un visu gaidīta ir mūsu skolas tradīcija – desmito klašu iesvētības. Šis 

bija viens no visilgāk gaidītajiem notikumiem vidusskolā. Desmitie šo 

notikumu gaidīja ar nepacietību. Arī mēs, vienpadsmitie, kopā ar klases 

audzinātāju Žannu Vinogradovu nevarējām vien sagaidīt, kad varēsim 

iesvētīt jauniņos. 

Mūsu skolā dažus gadus netika rīkots šīs pasākums, bet šī gada 21. oktobrī 

tika iesvētīti 10.a un 10.b klases skolēni. Tika sagatavoti vairāki uzdevumi un 

pārbaudījumi, ar kuru palīdzību tika noskaidrots , cik klase ir draudzīga, 

aktīva, intelektuāla un saliedēta. Iesvētību temats bija ,,Izdzīvojušie’’. 

Skolēniem tika uzdots mājasdarbs, prezentēt savu klasi, kā arī bija noteikts 

dreskods. Abas klases ļoti kreatīvi sevi prezentēja, kā arī tērpi bija neparasti. 

Pēc klašu prezentācijas sākās visdažādākie pārbaudījumi. Pārbaudījumu 

bija ļoti daudz, to gaitā bija arī uzdevumi, kur varēja pacienāties ar garšīgiem 

un neparastiem ēdieniem, tie bija čipsi, citrons ar garšvielu, kā arī maizītes 

ar ķiplokiem. Izejot šos visus pārbaudījumus, 10 klašu skolēni izdzīvoja un 

tika iesvētīti. Neiespējamā misija bija izpildīta! Skolēni pierādīja, ka viņos mīt 

īsts vidusskolēnu gars. Nododot zvērestu, 10-tie pierādīja to, ka ir piederīgi 

Jēkabpils 2. vidusskolai. Mēs, 11-tie,  centāmies panākt vienotību un arī 

mudināt 10. klases būt saliedētākām. 

Abu klašu skolotājas saņēma sertifikātus.  

Pēc iesvētībām notika aptauja ar dažiem 10.klašu skolēniem, lai saprastu, 

vai šāda veida pasākumi skolēniem ir aktuāli, vai tie saliedē un iepriecina. 

Arina Veličko,10.a:  “Visvairāk man patika dejas un konkursi. Uzdevums, kas 

saliedēja mūsu klasi, bija tas, kur bija jāēd čipsi bez roku palīdzības. Mājās 

devos jautrā noskaņojumā, jo bija jāiet ar uzzīmētām ūsām.”  

Gabriela, 10.a : “ Es domāju, ka mums visvairāk patika uzdevums, kur bija 

jāēd čipsi bez roku palīdzības. Manuprāt, klasi visvairāk saliedēja uzdevums, 

kurā bija jātaisa figūras no cilvēkiem. Paldies 11.klasei un viņu klases 

audzinātājai Žannai Vinogradovai  par šo lielisko pasākumu!”  

Jekaterina, 10.b : “Visvairāk man patika tas, ka 11.klase šim pasākumam 

bija nopietni gatavojušies. Bija ļoti emocionālas runas un aizraujošas 

aktivitātes, kas palīdzēja saliedēt abas klases. Uzdevums ,kas saliedēja 

mūsu klasi, bija “lidojošais šķīvītis”, kurā abām klasēm bija jāietilpst uz neliela 

laukuma. Pēc pasākuma ieguvu daudz emociju, pat negribējās doties 

mājās.”  

Patrīcija, 10.b: “Man iesvētībās viss ļoti patika, jo bija redzams, ka 11. klase 

ir ļoti pacentusies. Manuprāt, visi uzdevumi bija pietiekami saliedējoši, lai 

mēs viens otru varētu labāk iepazīt. Uz pasākumu atnācu  labā 

noskaņojumā. Iesvētības man iezīmēja neaizmirstamā vidusskolas laika 

sākumu!”  

Visas meitenes arī apgalvo, ka iesvētības bija ļoti gaidīts pasākums. Tas bija 

emocijām bagāts. Skolēni noteikti vēlas ,lai šāda veida pasākumi notiktu 

atkārtoti.  

Mēs,11.klase, visu darījām pēc labākās sirdsapziņas un tālāk jau katra 10-tā 

labsajūta un prieka izjūta ir atkarīga tikai no viņa paša skeptiskuma un 

humora izjūtas. 

Rakstu sagatavoja Madara Priževaite un Anastasija Veličko, 11.a 

10.KLAŠU IESVĒTĪBAS 
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GALVENAIS JAU IR GRIBĒT SPORTOT… 

Šajā rudenī skolas sportisti piedalījās divu veidu sacensībās- novada skolu  futbolā un rudens krosā. 

Novada skolu  futbola sacensību rezultāti: 

 

Vidusskola - 2.vieta  8. - 9.klašu komanda - 1.vieta 

6. - 7. klašu komanda - 1 vieta 4. - 5. klašu komanda - 1.vieta 

4. - 5. klašu komanda - 2.vieta 

6. - 7. klašu komanda - 1 vieta 

Vidusskola - 5.vieta  8. - 9.klašu komanda - 4.vieta 

Katrīna Daudzvārde 6.c – 

1.vieta   (distance 1000m) 

Markuss Beķeris 6.m- 

3.vieta (distance 1000m) 

Aleksandrs Ivanovs 12.a -

3.vieta (distance 2000m) 

Reinis Jānis Romulāns  5.c -
1.vieta (distance 500m),  
Roberts Vecmuktāns  5.e - 
3.vieta (distance 500m) 

Novada skolu rudens krosa rezultāti: 



 

18. 

 
LABO DARBU NEDĒĻA 

Labo darbu nedēļa mūsu skolā kļuvusi jau par tradīciju. Arī šogad Jēkabpils 2. 
vidusskolas skolēniem laikā no 3. līdz 14. oktobrim bija iespēja piedalīties tajā un 
ar savu labo darbu rādīt piemēru citiem. 
Pirmajā nedēļā skolēni aktīvi veica savus labos darbus, un kā apliecinājumu pierakstīja paveikto uz krāsainām 
sirsniņām, kas bija pieliktas pie katras klases durvīm. Liels prieks par bērniem, kuri labprāt piedalījās un ar lielu 
pienākuma apziņu veica savus labos darbiņus. Arī laika apstākļi mūs šogad lutināja, jo dienas bija siltas un 
saulainas. Mūsu izvēlētie darbi šajā gadā bija dažādi. Klases pašas izlēma, kam un kādā veidā palīdzēt - 
palīdzēja klaiņojošiem kaķiem, mūzikas skolotājam uzzīmēja notis, sakārtoja biežāk savu istabu, uzkopa skolas 
teritoriju, uzmundrināja skolotājus. 
 
 
        

“DOD ĶEPU, DRAUGS!” 

Bet arī ar to labo darbu nedēļa nebeidzās – tā kā 4. oktobris tiek atzīmēts kā 
Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena, Jēkabpils 2.vidusskolas 
skolēni un viņu vecāki tika aicināti palīdzēt Jēkabpils dzīvnieku patversmes 
iemītniekiem, piedaloties labdarības akcijā “DOD ĶEPU, DRAUGS”. Akcijas 
mērķis bija ziedot suņu un kaķu barību, kā arī dzīvnieku rotaļlietas un 
nepieciešamās sadzīves preces. 14. oktobrī ziedojumi tika nogādāti Jēkabpils  
dzīvnieku patversmē. 
Akcijai piebiedrojās arī vizuālās mākslas skolotāja Anna Koroļkova ar 5., 7., 9. 
klašu audzēkņu zīmējumu izstādi. Skolēnu darbus,  
kuros ir attēloti viņu mājas mīluļi, var apskatīt 
Jēkabpils 2.vidusskolas ceturtajā stāvā.  
Īpašu paldies izsaka Skolēnu padome un 
Jēkabpils dzīvnieku patversmes strādnieki visiem, 
kas bija atsaucīgi un iesaistījās labo darbu nedēļā 
un labdarības akcijā! 

Avīzes redakcija: M.Bistrovs – galvenais redaktors, A.Kozlovs – redaktora vietnieks. 

Avīzes korespondenti – D.Smirnovs, A.Zagorska, G.Girgina, I.Geidāne, M.Priževaite, K.Bivaine, A.Veličko, 

P.Kulikovska, M.Roščenkova, V.Petkeviča, A.Alkhazashvili, M.Borisika 

Avīzes konsultante un korektore – V.Mežaraupe, tehniskā redaktore – M.Ļitvinova. 


