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C E Ļ Ā  U Z  S K O L A S  S I M T G A D I  

Šobrīd mūsu skolā strādā 15 skolotāji, kuri mācījušies un absolvējuši šo skolu. Mūsu avīzes 
korespondente Daniela Grugule tikās ar pieciem no viņiem, lai uzzinātu, ko viņi domā par skolu, 
kurā mācījušies paši, un par skolu, kurā tagad māca mūs.  
Skolotājiem tika uzdoti šādi jautājumi: 
1. Pirms cik gadiem Jūs mācījāties Jēkabpils 
2.vidusskolā?  
2. Kā skola atšķiras – tad un tagad? 
3. Vai Jūs gribētu atgriezties skolas laikā? Kāpēc? 
4. Kādi ir Jūsu novēlējumi skolas 
 simtgades jubilejā? 
Maksims Spaskovs, mājturības un 
tehniskās grafikas skolotājs: 
1. Skolu pabeidzu 1976.gadā  
2. Atšķiras ar visu. Viss ir ļoti mainījies. 
Gan skolotāji, gan skolēni. Jauns 
remonts. Bet skolēni vēl arvien, tāpat kā 
agrāk, skrien pa gaiteni.  
3. Nē, tomēr negribētu. Tas laiks ir jau sen pagājis. Ir jāiet 
tālāk. Bet bija ļoti interesanti.  
4. Lai skola eksistētu visu laiku. Lai tā nemainītos. 
 Lai tiktu saglabātas visas tradīcijas. 
Tatjana Karnauhova, sākumskolas skolotāja: 
1. Es mācījos pirms 35 gadiem . Mūsu skolu pabeidzu 
1985. gadā. 
2. Skolā bija vairāk skolēnu, mums bija skolas formas. 
Klasē bija brūnas tāfeles, uz tām mēs rakstījām tikai ar 
baltu krītu. 
3. Ļoti gribētos, jo klasē mēs bijām ļoti 
draudzīgi, bieži gājām pārgājienos. Klasē 
un skolā piedalījāmies konkursos un 
skatēs (mēs patstāvīgi gatavojāmies 
tām). Ziemā, sporta stundās, mēs 
slēpojām. Pēc pasākumiem skolā bija 
diskotēka.  
4. Lai mūsu skola būtu vēl vairākus 
gadus, lai bērniem patīk mācīties šajā 
skolā, lai būtu vairāk skolēnu. 
Natālija Zarkeviča, matemātikas un 
 informātikas skolotāja:  
1. Mācījos skolā no 1979. līdz 1989. gadam. 
2. Sākumā bija vairākas ēkas. 1-2.klasē es mācījos 
mazajā sarkanajā skolā, nākamajās klasēs jau 
mācījāmies lielajā skolā. 5. klasi mēs uzsākām jau 
jaunajā korpusā, kas šobrīd tiek renovēts. 
Mēs paši kārtojām un tīrījām skolu pēc 
remonta. Tagad skola ir daudz 
modernāka. Un skolēniem tiek sniegts 
maksimāls komforts. Tāpēc, laikam, 
skolēni neciena to, kādas viņiem ir dotas 
iespējas.  
3. Jā. Tas bija labs laiks. Mēs bijām jauni. 
Rīkojām dažādus pasākumus. Katru 
mēnesi bija skolas diskotēka.  
4. Pastāvēt vēl 100 gadu. Saglabāt savu 
mazākumtautības īpatnību. Būt par modernāko un 
pieprasītāko skolu Latvijā ar vislabākajiem skolotājiem un 
brīnišķīgiem bērniem. 
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Jeļena Graudiņa, skolas psihologs:  
1. Skolā mācījos no 1985. līdz 1996. gadam, šogad 
būs pagājuši 24 gadi kopš skolas absolvēšanas. 
2.  Kad es mācījos, skolas kabineti bija tādi paši kā 
līdz renovācijai. Kad gāju 4. klasē, skolēnu bija tik 
daudz, ka mēs mācījāmies otrajā maiņā. Runājot 
par pārmaiņām, kad biju skolniece, 
atbildīgākdežūrēju nekā tagad. Mēs bijām dežuranti 
un tīrījām klases pēc stundām. Pie skolas ieejas 
mums vienmēr pārbaudīja skolas formu, ja kaut kas 
nebija labi, vajadzēja iet mājās un pārģērbties. 
Atceros laiku, kad mācījāmies sestdienās, ja 
skolēniem sanāca mācīties piecas dienas, tad visi 
ļoti priecājās. Žēl, ka tagad skolēni neiet pārgājienos 
ar skolotājiem. Tas bija ļoti interesanti!  
3. Ar prieku atceros skolā pavadīto 
laiku! Ar lielu siltumu un prieku 
atceros visus skolotājus, ļoti 
priecājos, ka man ir tāda iespēja 
joprojām kontaktēties ar daudziem no 
viņiem. Un, protams, es mīlu savus 
klasesbiedrus. Ļoti gribu atgriezties 
pagātnē, lai atkal varētu doties 
pārgājienā ar visu klasi. 
4. Gribu novēlēt, lai mūsu skolas vārdu zina visā 
pasaulē! Gribu novēlēt, lai mūsu skolā tiek 
turpinātas A. Deiņa iesāktās tradīcijas, kurš ļoti 
daudz ir izdarījis skolas, skolēnu un skolotāju labā. 
Ļoti gribas, lai skolā ir nevienaldzīgi cilvēki, lai 
skolēni, skolotāji un vecāki mīlētu šo skolu, lai darītu 
visu šīs skolas attīstības labā. Un galvenais, lai 
skola būtu, – mana Jēkabpils 2. vidusskola! 
Jeļena Blumentāle, sākumskolas skolotāja: 
1. 35 gadus atpakaļ.  
2. Pirmais, kas nāk prātā, ir brūnā 
tāfele, uz kuras rakstīja ar krītu. Bērni 
skolas formās ar sarkanu kaklasaiti. 
Skolas 3.stāvā liels zivju akvārijs un 
stūrītis ar zaļaugiem. Skolas stadions 
katru ziemu pārtapa par ledus 
laukumu, apkārt tam bija ābeļu dārzs, 
kurā, ābeļu ziedēšanas laikā, 
fotografējāmies.  
3. Protams, jā. Pirmkārt, tāpēc ka bijām jauni un 
jautri. Tas bija bezrūpīgs laiks. Mēs mācījāmies un 
bijām pārliecināti par savu nākotni.  
4. Ļoti gribētos, lai mūsu skola būtu vēl 100 gadu, 
kā skola ar krievu kultūras garu un savām 
tradīcijām. Protams, ir jāiet laikam līdzi. 
Tehnoloģijas attīstās, mācību programmas mainās, 
mainās arī mūsu dzīve. Taču galvenās vērtības 
paliek. Mūsu skola ir mūsu vēsture. Tāpēc novēlu 
bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem nezaudēt 
savu identitāti. Kopt mūsu skolas tradīcijas un 
popularizēt skolas tēlu mūsu pilsētā, valstī un ārpus 
tās robežām. 

Daniela Grugule, 9. b klase 

 



 

2.  

  MĒS LEPOJAMIES! 

LIELISKI PANĀKUMI LATVIEŠU VALODAS OLIMPIĀDĒ 
8.a klases skolēns Artūrs Krastiņš latviešu valodas olimpiādē ieguva 2. vietu valstī. 
Intervijā viņš atbildēja uz šādiem korespondenta jautājumiem: 
Kā tu gatavojāties olimpiādei? 
Latviešu valodas olimpiādē piedalījos otro reizi, jo tā notiek 7.-8. klašu skolēniem. Kad mācījos 7. 
klasē, novadā ieguvu atzinību un nākamajā kārtā netiku. Šajā mācību gadā man bija lielāka 
motivācija uzvarēt. Man latviešu valoda vienmēr ir labi padevusies, taču tas nenozīmē, ka var 
nemācīties. Bija jāatkārto dažādi gramatikas likumi.  
Kas sagādāja grūtības? 
Olimpiāde notika 3 posmos. 1. posmā bija dažādi uzdevumi lasītprasmes, valodas lietošanas un rakstītprasmes 
pārbaudei. Es neteiktu, ka man bija grūtības. Vajadzēja būt uzmanīgam, pārliecinātam . Kļūdas pieļāvu  tekstā, 
kurā vajadzēja salikt pieturzīmes. Radošajā darbā, t.i.,domrakstā bija dažas stila kļūdas. Neskatoties uz to, ieguvu 
šajā darbā pietiekami daudz punktu, tāpēc  mani uzaicināja uz 2. posmu. Tas notika Rīgā. Bija radošais darbs – 
domraksts. Sākumā ilgi nevarēju izdomāt, ko rakstīt. Bija jādomā ne tikai par to, lai saturs būtu interesants, bet arī 
par to, lai nebūtu daudz kļūdu. Veiksme mani nepameta. Arī šajā olimpiādes posmā man izdevās gūt panākumu. 
3. posmā man bija jānorunā monologs par savu vaļasprieku. Šis uzdevums man nesagādāja nekādas grūtības. 
Arī diskusija man nesagādāja grūtības.  
Vai tu esi apmierināts ar rezultātu? Vai tu gribētu arī turpmāk piedalīties tādās olimpiādēs? 
Jā, esmu!No 534 olimpiādes dalībniekiem iegūta 2. vieta valstī.Olimpiādēs piedalos katru mācību gadu. 
Latviešu valodas olimpiādē diemžēl vairs nevarēšu piedalīties, jo tā notiek 7.-8. klašu skolēniem.  

 

JĒKABPILS PILSĒTAS UN NOVADU APVIENĪBAS FIZIKAS OLIMPIĀDE 
• Arturs Bernāns 9. klase-2.vieta 
• Diāna Fiļipova 9. klase - 3.vieta 
• Dāniels Līcis 9.klase - 3.vieta 
• Andris Tutins 12. klase - 2.vieta. 

Visus šos skolēnus sagatavoja fizikas skolotājs Andris Lazdiņš.  

Apsveicam olimpiādes dalībniekus!  

Lūdzam dalīties savos iespaidos par olimpiādi: 
1. Kā jūs gatavojāties olimpiādei? 
2. Ar kādām grūtībām saskārāties? 
3. Vai jūs esat apmierināts/apmierināta ar saviem rezultātiem? 
4. Vai jūs gribētu arī turpmāk piedalīties tādās olimpiādēs? 
Arturs Bernāns, 9.b klase: 
1. Es saprotu, ka vajadzēja apmeklēt konsultācijas, 

bet man nebija laika, jo bija skolas orķestra 
nodarbības. 

2. Es nevarēju precīzi saprast dažu uzdevumu 
nosacījumus, jo tie bija latviešu valodā. 

3. Ne īpaši, domāju, ka varētu būt labāki.  
4. Domāju, ka jā.  
Diāna Fiļipova 9.b klase: 
1. Katru nedēļu mēs pulcējāmies kopā un risinājām fizikas 

uzdevumus, vēl daudz gatavojāmies mājās.  
2. Bija grūti atrast laiku, bieži kavēju konsultācijas, jo bija 

nodarbības mūzikas skolā, tāpēc daudz gatavojos mājās – 
patstāvīgi. Bija dažas ļoti sarežģītas tēmas, ko bija grūti saprast.  

3.  Jā, ar rezultātiem esmu apmierināta, jo baidījos, ka viss būs 
daudz sliktāk. Nekad nedomāju, ka fizikā varēšu sasniegt tādus 
rezultātus.  

4. Jā, man ir vēlēšanās pārbaudīt savas spējas dažādos mācību 
priekšmetos. Katru gadu piedalos matemātikas olimpiādē, šogad 
vēl piedalījos ar fizikas olimpiādē. Un arī ieguvu labu rezultātu. 
Vēl mēs ar komandu piedalāmies konkursā “FIZMIX 
Eksperiments”, ceram uz labiem rezultātiem!  

Dāniels Līcis, 9.b klase: 
1. Katru nedēļu (fakultatīvā) mēs kopā ar skolotāju 

risinājām dažādus uzdevumus, arī patstāvīgi 
gatavojāmies mājās.  

2. Sarežģīti bija atrast laiku, lai gatavotos. Taču 
izrādījās, ka olimpiādes uzdevumi bija ne īpaši 
grūti, taču arī par viegliem tos nosaukt nevar.  

3. Nē, gribēju augstākus rezultātus, bet skolotājs 
teica, ka ir labi. 

4. Šogad esmu jau piedalījies dažādās olimpiādēs 
– četras reizes.  

 
 

 

Andris Tutins, 12. a klase: 
1. Kopā ar skolotāju Andri 

Lazdiņu risinājām 
uzdevumus, viņš deva 
mums papildus 
uzdevumus, ko pildījām 
mājās, tad tos 
pārbaudījām klasē.  

2. Saskāros ar tādām grūtībām, ka 
vajadzēja gan gatavoties olimpiādei, gan 
pildīt mājasdarbus dažādos mācību 
priekšmetos.  

3. Kopumā ar rezultātiem esmu 
apmierināts. Cik pūles ieliksi, tik arī 
rezultātā saņemsi.  

4. Atskatoties uz iepriekšējiem skolas 
gadiem, protams, vēlētos. Bet saprotu, 
ka mans vilciens ir aizgājis. Vajadzēja 
domāt agrāk.  

Andris Lazdiņš, fizikas skolotājs: 
1. Labi, ka mums bija iespēja 

gatavoties fakultatīvā un 
pēc stundām. Mācību 
stundu laikā gatavoties 
olimpiādei nav iespējams. 
Ja vēlamies labu rezultātu, 
tad stundās darītais ir par 
maz, tie ir tikai pamati. 
Daudz jāstrādā papildus.  

2. Olimpiāde fizikā notiek tiešsaistē. No 
vienas puses, sēdēt trīs stundas pie 
datora un strādāt, manuprāt, ir grūti. 
Šādā veidā olimpiāde notiek ne pirmo 
gadu, skolēni jau ir pieraduši, bet es 
uzskatu, ka tas ir pietiekami sarežģīti. 
Bet, no otras puses, šāda veida 
olimpiādei ir arī pluss – kā viņi ir 
pabeiguši darbu, tā uzreiz redz, cik 
punktus ir saņēmuši.  

3. Vienmēr gribētos augstākus rezultātus, 
bet jāspēj reāli saprast, ko mēs gribam un 
varam. Kopumā ar rezultātiem es esmu 
apmierināts.  
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Jēkabpils 2. vidusskolā tiek koptas un saglabātas krievu tautas tradīcijas. Jau vairāk kā 30 gadus skolā – janvāra 

beigās – notiek KRIEVU KULTŪRAS UN TRADĪCIJU NEDĒĻA.Šīs nedēļas ietvaros krievu valodas un 

literatūras, vizuālās mākslas skolotāji kopā ar skolēniem organizē pasākumus, izstādes un koncertus, kuros skolēni 
iepazīst krievu tautastērpus, dekoratīvi lietišķo mākslu, folkloru, literatūru un mūziku.  
Sākumskolas skolēni piedalījās krievu valodas olimpiādē.   
Krievu valodas un literatūras skolotājas Ludmila Kravcova un Irina Rusiņa kopā ar 9. klašu skolēniem organizēja 
6.klašu pasākumu “Krievu tautas spēles”. 
Vizuālās mākslas skolotāja Anna Koroļkova 2020. gada 20. un 21. 
janvārī 5.a., 5.b, 6.b un 6.c klašu skolēniem novadīja interesantu 
pasākumu par krievu tautas kultūru “Krievu tautas tērps”.  
Skolēniem bija iespēja iepazīt krievu tautas ornamentus un pēc tam 
tos veidot pašiem. Visvairāk skolēniem patika pielaikot tērpus, viņi 
ar interesi pētīja tautas kultūru. Šī neparastā stunda tā iedvesmoja  
skolēnus, ka viņi mājās patstāvīgi zīmēja tautastērpus un atnesa tos 
uz nākamo stundu.  
Skolēnu atziņas: 
Stundā mēs iepazinām krievu kultūru. Skolotāja stāstīja par krievu 
tautastērpiem un tos arī demonstrēja. Visvairāk man patika 
kokošņiks, ko lika galvā. Vēl mēs zīmējām krievu tautastērpus. 
(Karina Kovaļova, 5.a) 
Vizuālās mākslas stundā man ļoti patika klausīties skolotājas stāstu 
par tautastērpu, par to kā ģērbās meitenes un zēni. Mēs pielaikojām 
krievu tautastērpus, un visi kopā fotografējāmies. (Leons Tučs, 5.a) 
Man ļoti patika šī nedēļa, īpaši vizuālās mākslas stunda, jo skolotāja 
Anna Koroļkova bija ģērbusies tautastērpā. Stundā mēs mācījāmies 
zīmēt krievu tautastērpus. Uzzinājām jaunus vārdus: kokošņiks, 
kika, sarafāns, paņova, rubaha. Mēs skatījāmies prezentāciju. Es 
ievēroju, ka skolotāja bieži smaidīja. Vērojot viņu, arī man bija labs 
noskaņojums. (Nellija Belova, 6.b) 
Vizuālās mākslas stundā biju pārsteigts, ka skolotāja bija ģērbusies 
spilgtā un skaistā tērpā. Man viss patika, bija interesanti. 
(Stanislavs Kozlovs, 6.b) 
 

KRIEVU KULTŪRAS UN TRADĪCIJU NEDĒĻA                 20.01.-24.01. 
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“NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA” MŪSU SKOLĀ 

30. janvārī skolā norisinājās skatuves runas konkursa 1. kārta 5.-12. klašu skolēniem. 
Izcilu skatuves runu veido veiksmīgi izvēlēts daiļdarbs, runātāja spēja atklāt rakstnieka domu, 
paust attieksmi pret tekstu un nodibināt kontaktu ar klausītāju, lai viņa iztēlē uzburtu 
rakstnieka vārdos ietērpto domu. 
 Katrs dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu – viens no tiem varēja būt krievu valodā. 
Konkursa laikā izskanēja tādi latviešu, krievu un vācu rakstnieku darbi kā Māras Cielēnas, Maijas Laukmanes, 
Pētera Brūvera, Jāņa Daiļa, Alda Bērziņa, Ievas Samauskas, Imanta Ziedoņa, Tatjanas Petrosjanas, Vitālija 
Bianki, Larisas Rubaļskas, Jevgēnija Jevtušenko un Frīdriha Šillera.  
Skatuves runas konkursa pilsētas kārtai tika izvirzīti astoņi 5.-12. klašu skolēni: 

Diāna Skeranska, 6.a  

Aleksandra Zarubina, 6.a  

Julianna Serafima Grāvīte, 

6.a  

Arina Ļeščova, 7.b  

Artis Pogodajevs, 8.a  

Evita Kalniete, 10.a  

Ksenija Naumova, 10.a  

Inese Skrimble, 10.a  

Veiksmi mūsu uzvarētājiem nākamajā kārtā, kas notiks 2020. gada 11. februārī 

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā. 

 

Mūsdienās diezgan izplatīta parādība ir grāmatu nelasīšana, bet vai zinājāt, cik daudz jauna tur var 
uzzināt? Grāmatu lasīšana spēj aizvest gluži citā pasaulē, tā ir bezmaksas atpūta un izklaide. 
Šī gada 28. janvārī Jēkabpils 2. vidusskolas 5.-6. klašu skolēni 
piedalījās konkursā “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” . 
Konkursa mērķis ir sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, 
saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt 
lasītprieku. Mūsu skolā skaļās lasīšanas sacensība notika jau 
otro gadu. Vēlmi piedalīties izteica 12 drosminieki: Kovaļova 
Karina (5.a),Grāvīte Julianna Serafima (6.a), Hucanu 
Viktorija(6.a), Skeranska Diāna(6.a),Vaivode Iveta(6.a), 
Zarubina Aleksandra (6.a), Ivanova Milana(6.b),Belova 
Nellija (6.b) Zagorska Alika (6.b), Gaveiko Iļja(6.c), 
DergačovaJeļizaveta(6.c),Smirnovs Artis (6.c).  
Skaļās lasīšanas sacensības vērtēšana tiesnešiem bija patīkams, bet sarežģīts uzdevums.Skaļās lasīšanas 
sacensības vērtēšanā šogad piedalījās skolas bibliotekāre Marina Ļitvinova, krievu valodas un literatūras 
skolotāja Ludmila Movčane un latviešu valodas un literatūras skolotāja Vineta Mežaraupe. Ko vērtēja 
tiesneši? Grāmatas izvēles iemeslu,  dikciju, spēju ar stāstu aizraut auditoriju, prasmi veidot kontaktu ar 
auditoriju, prasmi izmantot savu balsi.  

Skolēni bija pārliecināti, atvērti un atraktīvi. Par lasīšanas čempiona titulu sacentās bērni, 
kuru lasītprasme bija vienlīdz labā līmenī, taču 6.a klases skolniece Julianna Serafima 
Grāvīte pierādīja, ka šogad viņa var sevi saukt par lasīšanas čempioni.  
Žūrijas simpātijas ieguva 6. a klases skolniece Diāna Skeranska un 6. a klases skolniece 
Aleksandra Zarubina. Paldies skolotājām Silvijai Avišānei, Jekaterinai Ivanovai un 
Zinaidai Rutkovskai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā! 
Lai veicas Tev, Julianna, nākamajā kārtā! 

Žūrijas komisijas vārdā Vineta Mežaraupe 

 

SKOLAS SKATUVES RUNAS KONKURSS 
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STIKLA BRĪNUMI 
Uz mūsu skolu šie brīnumi atceļoja no skaistās un vējainās 
Ventspils. Tieši tur, 2000. gadā, uzņēmuma idejas autoram radās 
vēlme nodarboties ar savu radošo biznesu. Sagādājot nepieciešamās 
iekārtas, un, sākot eksperimentēt, tika secināts, ka arods ir ļoti 
interesants, bet grūts, jo prasa lielu pacietību un koncentrēšanos. 
Uzņēmuma "AV stikls" galvenais darbības princips ir figūriņu 
veidošanas procesa demonstrēšana.  
Mūsu 1.-4., 6.a, 6.b, “S” klases skolēni un viņu skolotājas izmantoja 
šo iespēju un vēroja stikla figūriņu veidošanas procesu, dažiem 
skolēniem bija arī iespēja pašiem pastrādāt stikla pūtēja vietā.  
1.a klases skolēni un skolotāja G. Auzāne: Ļoti patika nodarbība. Bērni uzzināja daudz 
jauna un interesanta par stikla izstrādājumu gatavošanu. Bija interesanti jautājumi, kur 
par pareizu atbildi varēja dabūt dāvaniņu. Pēc nodarbības bērni iegādājās suvenīrus. 
1.b klases skolēni: 
Ļoti patika. Nodarbībā mēs iepazināmies ar stikla pūtēja profesiju. Uzņēmuma pārstāvji 
mums pastāstīja, ka stiklu var taisīt no kvarca smiltīm, to dara ļoti augstā temperatūrā. 
No stikla var izveidot ļoti skaistas figūriņas. (A. Bernāns) 
Man ļoti patika stikla pūtēju radītās figūras: suns, kaķis, pūķis un ļoti skaista roze. 
(M.Sokolova) 

2.a klases skolēni: 
Bija ļoti interesanti! Es saņēmu dāvanu par atbildi. Pats pamēģināju strādāt ar stiklu. (Maks 
Boljakovs) 
Nodarbībā mēs iepazināmies ar stikla pūtēja profesiju. Redzējām, ka no stikla nūjiņām var 
pagatavot dažādas skaistas, oriģinālas stikla lietas. (Marija Dubovska) 
2.b klases skolēni: 
Man ļoti patika. Man bija iespēja iejusties stikla pūtēja lomā. (Polina Grigorjeva) 
Man ļoti patika, kā no stikla tika izveidots sunītis. Bija interesanti vērot, kā pūta stiklu, bet tas 
bija mīksts. (Irina Mališa) 
“S” klases skolēni un skolotāja Ludmila Anufrijeva: 
Mums ļoti patika nodarbība. Figūriņas, ko redzējām, bija pasakaini skaistas.  

 
 

16. janvārī plkst. 13.00 Latvijas  Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība un 
Jēkabpils Galvenā bibliotēka ielūdza uz tikšanos ar publicisti un rakstnieci 
Marinu Kosteņecku. Pasākums notika Krustpils kultūras namā. Arī mūsu 
skolas parlamenta pārstāvji apmeklēja šo pasākumu. 
Ar Marinu Kosteņecku sarunājās žurnālists Andris Grīnbergs: “Kad Marinai paskatās 
acīs, es uzreiz jūtu gara radniecību ar viņu, jo acis to rāda... Par viņu varētu teikt tā: viss, 
ko viņa dara un raksta, – sirdsbalss.” 
Marina Kosteņecka ir populāra rakstniece un publiciste, viena no Tautas frontes 
dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Viņas biogrāfija ļoti 
cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu – neatkarības atjaunošanu.  

Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi un otrādi – Marina Kosteņecka bijusi aktīva 
līdzdalībniece valsts vēsturē. Atmiņu krājumu veido divas grāmatas – “Mans XX gadsimts” un “Vēstules no XX 
gadsimta” latviešu un krievu valodā. Rakstniece to sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu, 
atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un unikālu laikmeta liecību: Atmodas laikā no lasītājiem 
un atbalstītājiem saņemtām vēstulēm. Saruna bija par nesen iznākušo atmiņu krājumu “Mans XX gadsimts“, rakstnieces 
dzīvesstāstu, radošo darbību un lomu nesenajos Latvijas vēstures notikumos. 
Aleksejs Dutkevičs (11.a): 
“Ļoti patika Marinas Kosteņeckas stāsts par viņas dzīvi PSRS laikos 
un barikāžu laiku. Bija interesanti uzzināt, ka rakstniece, neilgi pēc 
katastrofas, divreiz ir bijusi Černobiļā. Diemžēl braucieni 
izrādījušies liktenīgi – starojuma radīto seku rezultātā, rakstniece 
vēlāk nokļuvusi ratiņkrēslā. ” 
Elizabete Pavlova (11.a): 
“Esmu laimīga, ka apmeklēju šo tikšanos. Marina Kosteņecka – ļoti 
interesants stāstītājs. Klausīties viņā bija aizraujoši. Man šī tikšanās 
bija arī lietderīga, jo uzzināju jaunu informāciju par Trešo atmodu.” 
Valērija Naumova (11.a): 
“Man bija liels prieks iepazīties ar tādu rakstnieci kā Marina Kosteņecka. Ļoti interesanti bija klausīties, ko viņa ir 
pārdzīvojusi, kā kļuva par rakstnieci un kāpēc tieši par rakstnieci. Tādas tikšanās palīdz mums aizdomāties par to, kā 
kļūt par rakstnieku, jo tas nav viegli, bet, ja tu patiešām to vēlies, var pārdzīvot visas grūtības.” 

 

MARINAS KOSTEŅECKAS XX GADISMTS – TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI  
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KĀ ATRAST SAVU NĀKOTNES 

IZAICINĀJUMU? 
17.01.2020. Jēkabpils 2.vidusskolā 9. klašu skolēniem, 
projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros, notika karjeras 
attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes 
izaicinājumu?” 
Pasākuma mērķis bija veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli sava 
patiesā aicinājuma virzienā.Veidot prasmi, salīdzināt un 
samērot personīgos sasniegumus un īpašības, kuras 
nepieciešamas tālākai izglītības turpināšanai, un attīstīt 
prasmes, kuras būs vajadzīgas savas karjeras attīstības 
plānošanai. Palīdzēt jauniešiem skaidrāk apzināties savus 
talantus un īstenot iecerēto nākotnes profesijas mērķi. 
Nodarbība balstīta uz angļu psihologa BrajenaMeina izdotās 
grāmatas un izveidotās programmas “GoalMapping” (Mērķu 
plānošanas”) metodikas, kas paredz, ka vispirms ir jāsagatavo 
savs prāts, – jābūt atvērtam ar pozitīvu skatu uz dzīvi. 
Nodarbībā tika interaktīvi izrunāti piemēri, kad, fokusējoties 
uz konkrētu tēmu, cilvēks sāk saredzēt iespējas un sāk meklēt 
risinājumus. 
Pēc pārrunām katrs skolēns strādāja individuāli pie savas 
mērķu kartes aizpildīšanas. Radošās sadaļas laikā, lektore ar 
katru izrunāja individuālo plānu, palīdzēja labāk izplānot, 
ieteica idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē 
plānotais būtu objektīvi izmērāms. 
Skolēnu atziņas: 
• Man šī stunda ļoti patika, jo es vēlreiz varēju apdomāt savas 

dzīves mērķus. Es iemacījos plānot savu dzīvi. Ieguvu jaunas 
zināšanas. 

• Es ieguvu noderīgus padomus, kas man palīdzēs sasniegt 
sapni. Tas ir labi. 

• Laba nodarbība. Man patika zīmēt savu dzīvi. Es sapratu, ka 
vairāk lasīšu grāmatas. Paldies par nodarbību! 

• Lekcijas laikā bija interesanti klausīties par to, kā var izvirzīt 
savu mērķi, kas tam ir vajazīgs. Mēs izvirzījām sev mērķi un 
jautājumus, kas mums jādara, lai tas mērķis piepildās. Mēs 
iejutāmies savos mērķos un tagad, cerams, katrs zina, ko viņš 
vēlas.  

• Es sapratu, ka varu sasniegt savu mērķi un esmu gatavs darīt 
visu iespējamo, lai tas izdotos. Sapratu, kas tieši man var 
palīdzēt. 

• Es aizdomājos par saviem mērķiem, daudz ko uzzināju. 
• Ļoti patika stunda, skolotāja interesanti stāstīja. Tagad man 

ir motivācija dabūt labāko un mīļāko darbu. 
• Paldies, viss bija lieliski. Man ļoti patika. Es gribētu vēl tādu 

nodarbību. Tagad es zinu, ko es vēlos. 
• Man patika zīmēt savu nākotnes dzīvi, kāda tā būs un ko es 

vēlos sasniegt. Un es sapratu, ka vajag tiekties uz savu mērķi, 
nenolaist rokas un censties. 

• Seminārā mums izstāstīja par labvēlīgu attieksmi pret dzīvi. 
Pat, ja viss ir slikti, vajag sevī meklēt to, kas motivē dzīvot. Šis 
seminārs ir noderīgs tiem, kuri vēlas mainīt sevi un meklē sevi. 

• Man palīdzēja ieskatīties sevī. Es atradu, ko es gribu un kāds 
ir mans mērķis. Šādas nodarbības ir vajadzīgas visiem 
pusaudžiem. 

• Man patika šī nodarbība, jo es daudz uzzināju par sevi. 
Iemācījos plānot savu dzīvi. 

Pedagogs karjeras konsultants N. Zarkeviča 
 

Avīzes redakcija: V.Naumova – galvenā redaktore, E.Pavlova – redaktores vietniece. 

Avīzes korespondenti: E.Kalniete, K.Naumova, D.Grugule, D.Fiļipova, D.Līcis, A.Tarasova.  

Avīzes konsultante – L.Movčane, avīzes korektore – E.Lasmane, tehniskā redaktore – M.Ļitvinova. 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI 

SIRDS PROFESIJAS 

MEKLĒJUMOS 
22.01.2020. Jēkabpils 2.vidusskolā 10. 
klašu skolēniem notika karjeras attīstības 
atbalsta pasākums „Sirds profesijas 
meklējumos”, projekta “Karjeras 
atbalsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros.  
Nodarbības mērķis bija apzināties soļus, 
kādi veicami pirms profesijas izvēles, 
pašnovērtējuma veikšana un karjeras 
lēmumu pieņemšana. 
Diskusijas laikā skolēni aizdomājās par 
vērtību pielāgošanu profesijas izvēlē, par 
rakstura un veselības stāvokļa atbilstību 
konkrētai profesijai un tās piemērotību 
sev.  
Skolēni mēģināja novērtēt un parādīt otra 
cilvēka stipro pusi. Uzzināja par 
personības profesionālajiem tipiem un 
tiem piemērotām profesijām. Mēģināja 
apgāzt stereotipus par dažādām jomām un 
profesijām. Tika parādīti reāli esoši 
ierobežojumi darba vidē vīriešiem un 
sievietēm.  
Skolēnu atziņas: 
Nodarbības laikā izvēlējos nākotnes 
profesiju. 
Varēja apsvērt daudz domu, bet bija maz 
laika, lai to darītu. Mums lika apdomāt un 
saprast par ko vēlamies kļūt un kādi cilvēki 
esam. Kas ir jāmaina, lai sasniegtu savu 
mērķi. 
Man ļoti patika, jo pasniedzēja ļāva 
padomāt par savu nākotni, par to kā 
pieņemt pareizu lēmumu attiecībā uz savu 
nākotni. Bija interesanti, ka viņa sniedza 
reālās dzīves piemērus. 
Bija ļoti interesanti uzzināt par tām 
profesijām, kuras agrāk nemaz nezināju, 
par citiem cilvēkiem un viņu profesijām. Es 
iesaku apmeklēt viņas nodarbību.  
Pasniedzēja deva ļoti noderīgus padomus, 
kas turpmākajā dzīvē palīdzēs atbildīgāk 
izvēlēties savu nākotnes profesiju. 
Piemēram, mēs atkārtojām dažas lietas, 
kam jāpievērš lielāka uzmanība. 
Nodarbībā dzirdētais lika aizdomāties, jo 
daži likumi jau bija aizmirsušies. 
Uzzināju daudz jauna. Aizdomājos par 
savu nākotnes profesiju. Atcerējos savas 
stiprās puses. Šajā nodarbībā apgūtais un 
dzirdētais palīdzēs man izvēlēties savu 
nākotnes profesiju. 
Es sapratu, kurai cilvēku grupai piederu. 
Sapratu, ka gribu strādāt medicīnas jomā. 
Pasniedzēja palīdzēja man atrast sevi un 
saprast kā sasniegt dzīves mērķi. 

 

 


