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Prieks ir izstarot un izdalīt. 
Izdalīt to, kas mums pieder… 

(Z.Mauriņa) 
Jēkabpils 2.vidusskola 1.martā svinēja savu 100. jubileju. Skolai tas ir garš un bagāts 
mūžs. Šajos gados skola ir pilnveidojusies gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Pašreiz tā 
piedzīvo būtiskas pārmaiņas, kas mudina gan skolotājus, gan skolēnus mainīties. 
Gudriem, zinošiem un radošiem skolotājiem jākļūst arī par atbalstošiem, rosinošiem, 
konsultējošiem, saprotošiem un gataviem mācīties un apgūt jaunas tehnoloģijas kopā ar 
skolēniem. Skolotājiem jāaudzina gudri, enerģiski un pārmaiņām atvērti skolēni.  
Skolu raksturo atslēgas vārdi: pārmaiņas, iekļaujoša, atvērta, skola visiem. Vieta, kur katrs 
bērns iegūst savām spējām atbilstošu izglītību, lai kļūtu zinošāks, prasmīgāks, gudrāks, 
celtu pamatu sava mūža karjeras ēkai, kur mācās sadzīvot, strādāt komandā, uzklausīt un 
sadzirdēt, pieņemt citādo, būt tolerantam. 
Man ir īpašs gandarījums, ka, vienlaicīgi ar tradīciju saglabāšanu un ievērošanu, Jēkabpils 2.vidusskola ir arī 
mūsdienīga savā attīstībā, atvērta jauninājumiem, izaugsmei un pārmaiņām. Savas skolas simto dzimšanas 
dienu mēs visi – skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki – svinējām kopā 2.martā. Svinību centrālais notikums 
bija svētku koncerts „Skola ar tradīcijām un nākotni…”, kad uz skolas svinību zāli plkst. 9.50 devās 1.-4.klašu 
un 10.-12.klašu skolēni, bet plkst. 11.50 pulcējās 5.-9.klašu skolēni. 
Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu, papildus piesaistīti līdzekļi no ES struktūrfondu projekta ,,Jēkabpils 
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’, kas ļauj pārveidot skolu par 
mūsdienīgu mācību iestādi ar modernizētu materiāltehnisko bāzi, pārbūvētiem un moderni aprīkotiem mācību 
kabinetiem, rekreācijas telpām, krāsainiem gaiteņiem, vizuāli pievilcīgu svinību zāli, plašām un ērtām 
garderobēm. Estētiski pievilcīgs un skolēniem ļoti mīļš ir kļuvis gaišais, plašais vestibils. Skola ir piemērota 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  
Katrā jubilejā tiek izteikti novēlējumi, tāpēc skolēniem novēlu izvirzīt drosmīgus mērķus un neatlaidīgi strādāt 
pie to sasniegšanas. Skolotājiem – nezaudēt degsmi, nesavtīgi nododot savu pieredzi un zināšanas 
skolēniem. Lai kvalitatīvi un dinamiski attīstās mūsu skola arī turpmāk! 

Jēkabpils 2.vidusskolas direktore Ilona Salmiņa 
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Mūsu skola savu darbu uzsāka 1920.gada 1.martā Pormaļa ielas 18.mājas telpās. 
Tobrīd skolā mācījās 85 skolēni un tika izveidotas četras mācību grupas: 
sagatavošanas grupa un 1., 2., 3. klases. Skolā strādāja 2 skolotāji. 
1924.gada pavasarī skolu pabeidza pirmie 7 skolēni, skolotāju skaits sāka pieaugt. 
20.- 40.gadu periodā vidējais skolēnu skaits svārstījās no 130 līdz 150 skolēniem, ar 
viņiem strādāja 6-7 skolotāji.  
Kara gados skola strādāja 5 dažādās ēkās. Ēkā Pormaļa ielā 18 tika izvietots 
hospitālis. 
1947.gadā skola ieguva vidusskolas statusu, bet 1949.gadā notika pirmais 
vidusskolas izlaidums. 1962.gadā skola ieguva jaunu ēku Jaunajā ielā 44, bet 
1983.gadā tika uzcelta pamatēkas piebūve, jo skolēnu skaits sāka strauji pieaugt. 
Pats lielākais skolēnu skaits skolā bija 1988.gadā – 1450 skolēni, skolotāju kolektīvs 
bija aptuveni 90 cilvēki. No 1947.gada līdz 2019.gadam notikuši 69 vidusskolas 
izlaidumi. 2019./2020. mācību gadā skolā mācās 606 skolēni un strādā 60 skolotāji.   
Skolas nosaukumi: 
1920. g. – Jēkabpils pilsētas krievu pamatskola 
1923. g. – Jēkabpils pilsētas krievu 6 kl. pamatskola 
1940. g. – Jēkabpils pilsētas krievu nepilnā vidusskola 
1942. g. –  Jēkabpils pilsētas krievu 6 kl. pamatskola 
1943. g. – Jēkabpils pilsētas krievu tautskola 
1946. g. – Jēkabpils nepilnā vidusskola 
No 1949. g. – Jēkabpils 2. vidusskola 
Skolas direktori:  
1. M. Djakovskaja, no 1920.g.līdz 1944.g. 
2. T. Makarovs, no 1944.g. līdz 1947.g. 
3. A. Šalda, no 1947.g. līdz 1965.g. 
4. A. Kirsanovs, no 1965.g.līdz 1970.g. 
5. Z. Kižlo, no 1970.g līdz 1974.g. 
6. V.Starodubcevs, no 1974.g. līdz 1977.g. 
7. O.Tuča, no 1977.g. līdz 1986.g. 
8. A. Deinis, no 1986.g. līdz 2018.g. 
9. I. Salmiņa, no 2018.g. 
Skolas tradīcijas:  
„Zinību diena”, „Skolotāju diena”, labdarības akcija “Dod 
ķepu, draugs”, iesvētīšana vidusskolā, „Pilsonības nedēļa”, 
„Svētrīts”, labdarības akcija “Sirds siltums”, Ziemassvētku 
pasākumi, 12. klašu skolēnu iestudēto lugu pirmizrādes,  
„Krievu kultūras un tradīciju nedēļa”, skolas absolventu 
tikšanās vakars, Lieldienu pasākumi, mācību priekšmetu 
nedēļas, „Talantu salūts”, Mātes dienai veltīts koncerts, 
„Skolas lepnums”, 9. un 12. klašu Pēdējie zvani, 9. un 12. 
klašu izlaidumi.   
Skolai ir savs karogs, devīze, himna un medaļa, ko saņem absolventi: 
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Mīļā skola, pēc dažām dienām Tev apritēs 100.  Ar Tevi man ir saistīti 38 gadi no Taviem simts un maniem 
gandrīz 50. Mēs abas augām, attīstījāmies, mainījāmies… 
Pirmā tikšanās notika 1977. gada 1. septembrī. Uzsāku mācīties sarkanajā divstāvu ēkā Pormaļa ielā, atceros, 
cik ļoti gaidīju šo pirmo skolas dienu, pirmā skolotāja Julija (Kuzmiņična) Lavrenova, klasesbiedri, liela krāsns 
kabinetā, piens ar plēvīti stikla glāzēs. Tā pagāja trīs gadi. Tu pārcēlies no ēkas uz ēku, es Tev sekoju. Augām 
mēs, augi arī Tu. Mūsu skola, baltā ķieģeļu ēka Jaunajā ielā 44, pirmo gadu likās tik liela. Katra diena bija piepildīta 
ar jauniem notikumiem, ar nedarbiem un labiem darbiem. Un nu, man jau 13, tev – 63, mēs iepazīstam 1983. 
gadā uzcelto pamatēkas piebūvi, viss tik jauns un skaists… Mana klases audzinātāja Faina (Georgijevna) Šlezina 
– fizikas skolotāja, mēs tik rūpīgi un bailīgi ņēmām ārā no kastēm ampērmetrus, voltmetrus.  
Izlaidumā es gandrīz nepārdzīvoju, ka mēs ar Tevi šķiramies, zināju, ka uz neilgu 
laiku – kādiem nieka 5 gadiem. Un atkal kopā. Un tādu kā es, kurus Tu iepazini kā 
skolēnus un pēc laika sagaidīji jau kā skolotājus, šogad Tev ir 15, bija daudz vairāk, 
bet laiks… Liekas, ka no Taviem absolventiem varētu izveidot nelielu skolas 
kolektīvu: direktora vietnieces Larisa Aleksandrova (vizuālās mākslas skolotāja) un 
Jeļena Jaskova (sākumskolas skolotāja); Jeļena Blumentāle, Olga Demčenko un 
Tatjana Karnauhova – sākumskolas skolotājas; Nataļja Dogureviča un Zinaīda 
Smolova – angļu valodas skolotājas; Jeļena Graudiņa –  skolas psihologs; Svetlana 
Gončarova – vēstures un sociālo zinību skolotāja; Andris Lazdiņš – fizikas skolotājs; 
Jeļena Maslobojeva – mūzikas skolotāja; Inna Semjonova – sporta skolotāja; 
Maksims Spaskovs – mājturības un tehniskās grafikas skolotājs; Natālija Zarkeviča – 
matemātikas un informātikas skolotāja; un es – krievu valodas un literatūras 
skolotāja. 
Mēs Tevi mīlam, jo Tu esi mūsu atmiņas, ikdiena, svētki un nākotne.  Ceru, ka daži Tavi un mani šodienas skolēni 
turpinās šo vienu no daudzajām skaistajām tradīcijām un ieviesīs jaunas, jo es un Tu zinām, ka laikam līdzi ir 
jāmainās, saglabājot jau esošo, rūpīgi jāpārdomā, kāda būs nākotne.  

Ludmila Movčane, kopš 1992. gada Jēkabpils 2. vidusskolas skolotāja, 1987. gada  absolvente.   

Daudzus gadus kopā ar Tevi, domās par Tevi… 

❖ Es apsveicu savu vismīļāko un visdraudzīgāko skolu 100 gadu jubilejā. Es gribu novēlēt savai skolai, 
lai tā māca mūs un mūsu bērnus vēl vairāk nekā 200 gadus. Lai vienmēr visiem sniedz izglītību, lai visi 
bērni mūsu skolu mīlētu tā, kā to mīlu es! 

Iļja Daļeckis, 2.b klase 
❖ Savai skolai novēlu, lai vienmēr pietiktu skolēnu, kurus mācīt. Novēlu skolotājiem izturību, asu prātu 
un veiksmi, lai visas ieceres izdodās. Lai skola būtu kā mājas, kur vienmēr gribas atgriezties. Veselību 
visiem – bērniem, vecākiem, skolotājiem. 

2.b klases skolnieces Olesjas Smirnovas mamma 
❖ Es apsveicu savu skolu 100 gadu jubilejā. Jau tik daudz gadu pagājis, bet mūsu skola izskatās kā 
jauna. Un tas jaunais remonts – brīnišķīgs! Es novēlu, lai mana mīļā skola pastāvētu vēl 1000 gadu un 
vairāk, lai skolēni to cienītu un mīlētu, lai izturētos saudzīgi un rūpīgi ne tikai skolotāji, bet arī skolēni. 

Jekaterina Kozlova, 6.c klase 
❖  Mūsu skola nevarētu pastāvēt bez mūsu direktores, skolotājiem un skolas personāla. Man šī skola ir 
ļoti svarīga un īpaša, jo šeit mācījās mana ģimene: māsas, brāļi un arī māte. Un es nezinu, kāds es būtu 
bez saviem klasesbiedriem un skolotājiem. Novēlu skolai laimīgu simtgades jubileju! 

Aleksejs Dutkevičs, 11.a klase 
❖ Jēkabpils 2. vidusskola ir manas otrās mājas. Šī skola man ļoti patīk. Manuprāt, tā ir īpaša un skaista, 
draudzīga un silta. Skolas personāls ir atbildīgs un čakls. Šī skola man ir atmiņu pilna. Te es atradu savus 
labākos draugus un pirmo mīlestību, mierinājumu un gudrību. Novēlu Jēkabpils 2. vidusskolai pastāvēt 
vēl ilgus gadus un uzplaukt kā vasaras ziedam! 

DaniilsBerezins, 11.a klase 
❖ Mūsu mīļajai skolai 100 gadu jubilejā gribētos novēlēt, lai tradīcijas, kas radušās pa šiem 100 gadiem, 
saglabātos un kalpotu skolai kā uzticams pamats tālākai attīstībai. Lai līdz nākamajai jubilejai skolas 
vēsturē parādītos daudz jaunu un krāšņu notikumu! 

Inese Skrimble, 10.a klase 
❖  Šajā skolā mācījusies mana vecmāmiņa, mamma, tētis un mācos es. Novēlu skolai būt vēl 100 gadus, 
lai mēs šo ģimenes tradīciju varētu turpināt. Paldies, ka Tu esi! 

Dmitrijs Zujevs, 3.a klase 
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Šobrīd mūsu skolā strādā 15 skolotāji, kuri 
mācījušies un absolvējuši šo skolu. Mūsu avīzes 
korespondente Daniela Grugule tikās ar trim 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? 
Smolova Zinaida, angļu valodas skolotāja  
1. 2. vidusskolā es mācījos no 
1960. līdz 1970. g. 
2. Pēdējos 2 gadus es mācījos 
jaunajā ēkā (tagad tā ir mūsu 
pamatskola). Tajos gados tā 
skola likās ļoti liela un moderna. 
Skolā obligāti bija jābūt skolas 
formā. Tas mums ne īpaši patika. 
Tagad es saprotu to, ka skolas 
forma palīdzēja skolēniem būt 
disciplinētiem un atbildīgiem.  
Mēs bijam aktīvi sabiedriskajā dzīvē, piedalījāmies 
skolas un pilsētas pasākumos: dziedājām korī, 
ansamblī, organizējām skolas un klases tematiskos 
vakarus ar dejām. Ļoti aktīvi nodarbojāmies ar sportu.  
3. Tagad mūsu skola ir pilna ar mūsdienīgām 
tehnoloģijam. Skolēnu komunikācija galvenokārt 
notiek online. Skolas pasākumi notiek pavisam citādi. 
Pēc manām domām, mūsu skolas dzīve bija 
interesantāka un jautrāka. Es noteikti gribētu atgriezt 
skolas gadus, lai labāk iemācītos fiziku un ķīmiju, lai 
atkal varētu satikties ar saviem skolotājiem un 
klasesbiedriem. 
4. Skolai 100 gadu jubilejā es gribētu 
novēlēt izaugsmi daudzu gadu garumā. 
Skolotājiem un skolēniem – draudzīgas 
attiecības, savstarpēju saprašanos un 
auglīgu sadarbību. 

❖ Novēlu, lai mūsu skolas sienas kļūtu par to vietu, kur katrs ir spējīgs saņemt, dāvāt, dalīties, atdot, 
attīstīties un priecāties. Novēlu lielus panākumus, iespēju augt un attīstīties jaunos, interesantos 
virzienos. Lai visi absolventi, kuri pārkāpuši skolas slieksni, nekad neaizmirstu skolas gaitu sākumu un 
tos, kuri palīdzēja viņiem veikt pirmos soļus dzīvē. 

Velērija Radionova, 10.a klase 
❖ Esmu ļoti priecīga, ka varu mācīties šajā skolā – manā skolā. Man ir ļoti paveicies. Mūsu skolā ir tik 
saprotoši skolotāji, pie kuriem var vērsties jebkurā situācijā. Es, bez šaubām, varu teikt, ka skolā es 
jūtos kā mājās. Mana skola ir manas otrās mājas, skolotāji – otrie vecāki. Nākotnē es vēlos, lai mūsu 
skola kļūtu vēl skaistāka, lai skolēni mīlētu savu skolu. Mūsu zināšanas ir ceļš uz laimīgu nākotni, ja būs 
stimuls mācīties, tad tas palīdzēs sasniegt vēlamos rezultātus. Mūsu skolā tas ir iespējams. Mīļā skola, 
novēlu Tev laimīgu nākotni, gudrus skolotājus, pieklājīgus skolēnus, un pats galvenais – Tu esi pelnījusi 
cieņu.  

Anna Bobrova, 9.a klase 
 

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

Jaskova Jeļena, sākumskolas skolotāja 
1 .Es pabeidzu mūsu skolu 1981. gadā – pirms 39 
gadiem. 
2. Skola, protams, ir ļoti mainījusies. Pa šo laiku ir 
uzcelts jaunais korpuss, mūsdienīga sporta zāle un 
stadions, ieviestas jaunas tehnoloģijas.  
3. Jā, uz neilgu laiku. Vienkārši, 
lai atkal atgrieztos bērnībā. Man 
patika mācīties, mācības man 
padevās viegli. Varbūt tādēļ es 
kļuvu par skolotāju. Mums bija 
draudzīga klase. Tikšanās reizēs 
ar klasesbiedriem atceramies 
mūsu stundas, pasākumus, 
draudzīgās tikšanās un 
nedarbus.  
4. Dargā skola! Lai tava attīstība turpinās, lai 
iegūstamo zināšanu kvalitāte ir augsta, skolēni – zināt 
griboši, skolotāji – talantīgi un profesionāli.  
Gončarova Svetlana, vēstures un sociālo zinību 
skolotāja  
1. Es esmu 1966. gada absolvente.  
2. Skola ir kļuvusi ļoti mūsdienīga, 
aprīkota ar mūsdienu tehniku, kas 
palīdz dažādot darba metodes, 
veidot stundas interesantākas. 
Taču agrāk mācīties bija 
interesantāk, jo skolotāji bija ļoti 
erudīti. Zināšanas, ko mēs 
saņēmām skolā, bija ļoti stabilas, 
daudz no mācītā atceramies arī 
tagad.  
3. Protams, gribētu atgriezties skolas gados. Tad mēs 
bijām jauni, blakus bija klasesbiedri un vecāki. Katru 
sestdienu skolā notika kāds pasākums: Jautro un 
atjautīgo klubs, daiļlasīšanas konkursi utt. 
4. Skolai es novēlu saglabāt to gaišo un interesanto, 
kas raksturīgs krievu tautai, bet skolotājiem –  
atcerēties, ka viņi ir tās kultūras uzturētāji, ko vajag 
saglabāt, bet vissvarīgākais – mīlēt savu profesiju, 
lepoties ar to. 
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“- Mammu, kur dzīvo ķenguri? 
- Austrālijā. 
- Un polārlāči? 
- Arktikā. 
- Kā Tu to visu zini? 
- To man iemācīja skolā.” 
(saruna ar manu četrgadīgo bērnu) 

Ak, skola: agrās stundas, nebeidzamie uzdevumi un 
mājasdarbi... jauni atklājumi, pirmā mīlestība un 
īsta draudzība. Toreiz es biju naiva meitene, kura 
uzdrošinājās sapņot, šodien – sertificēts ārsts 
anesteziologs – reanimatologs. 
Savas skolas gaitas atceros trīs etapos: 6-8 gudrības 
stundas dienā, starpstundu laiks un pēcstundu laiks. 
Gudrības stundās centos cītīgi mācīties vai vismaz 
tēlot, ka to daru. Tas bija jaunu terminu, sarežģītu 
formulu, lielu klažu un smagu grāmatu mikslis.” 
Lāčplēsis”, “Pī “skaitlis, cimdu adīšana, “London is 
the capital of Great Britain”, pat lēkšana pāri āzim 
bija iekļauta šajās gudrības stundās. Un, kad mūsu, 
jauno Einšteinu, gudrās galvas bija tuvu sprāgšanai, 
skanēja zvans un durvis vēra starpbrīdis. Tas brīdis, 
kad esi supermens, jo 10 – 15 min laikā paspēj 
sasveicināties ar visiem skolas draugiem, izrunāt 
jaunumus, saplānot skolas pasākumus un citus 
organizatoriskos darbus, norakstīt nepabeigtos 
mājasdarbus, atkārtot formulas un pusi no 
svešvalodas vārdnīcas, iesist bumbu stadiona 
vārtos, izklačoties ar tanti Ļenu garderobē, 
nesaņemt nevienu piezīmi no skolas dežurantiem. 
Beidzot pēcstundu laiks: īstais vēlmju un talantu 
laiks. Skolas parlaments, teātris, radio, avīze, 
fakultatīvi, sacensības, olimpiādes, konkursi un 
projekti, kā arī jaunas emocijas, pieredze un jaunas 
paziņas. Izaicinājumu un drosmes laiks, kad 
skolotājs vairs nebija “gudrību lāde”, bet gan 
padomdevējs, atbalstītājs un labākais draugs. Šajā 
laikā tapa pirmās publiskās runas, pirmie tēli, pirmie 
raksti, pirmie biznesa plāni, kā arī lepnums par sevi 
un komandas gars. 
Atceroties skolas laikus, pieturos pie viedokļa, ka 
skola vienāds ar – iemācīt! Mana skola man 
iemācīja, ka f=mc2, Everests ir pasaules augstākā 
virsotne, Latvijas karogs – sarkanbaltsarkans. Taču 
tas nemaz nav būtiskākais. Tieši skolā es iemācījos 
būt atbildīga par savu rīcību, būt godīga pret sevi un 
citiem, būt mērķtiecīga un neatlaidīga. Iemācījos 
izteikt savu viedokli, priecāties par panākumiem, 
uzticēties un būt drosmīga. Iemācījos uzklausīt, 
cienīt un atbalstīt. Iemācījos ticēt saviem sapņiem, 
jo viendien tie mēdz piepildīties. Iemācījos būt 
cilvēks. 
“- Zini, mammu, es pārdomāju. Pēc 2 gadiem es 
tomēr vēl nelidošu kosmosā, labāk iešu skolā! 

- Sarunāts. Lai tā notiek!”  

Jekaterina Kudrjavceva, 2006. gada absolvente 
 

Atmiņas par skolu 

❖ Gaišus nākamos 100 gadus! 
Viktors Kaminskis, 8.b klase 

❖ Lai vienmēr būtu jaunas idejas, jauni atklājumi 
un radīšanas prieks! 

Kirils Smirnovs, 9.a klase 
❖  Nepazaudēt iedvesmu, smaidu sejās, 
nenolaist rokas grūtos brīžos, lepoties ar skolas 
sasniegumiem! 

Anastasija Doroņkina, 9.b klase 
❖ Novēlu 100 labas domas, 100 labus vārdus no 
sirds un 100 jaukas klases nākotnē! 

Daniela Grugule, 9.b klase 
❖ Lai skola vienmēr ir mājas, kurās gribas 
atgriezties! Skolotājiem pacietību, strādājot ar 
skolēniem. 

Ksenija Lapuha, 10.a klase 
❖ Mēs novēlam, lai šajā skolā visiem patiktu 
mācīties, lai tā nekad netiktu slēgta, lai šo skolu 
visi mīl, lai tā būtu skaista, mirdzoša, vienmēr tīra 
un stipra. Lai mūsu skola vienmēr būtu DZĪVA! 
Daudz laimes, mīļā skola! 

1.b klase 
❖ Tevi es pazīstu tikai divus gadus, bet esmu ļoti 
iemīļojusi. Tu esi tik izglītojoša un skaista. Lai 
skola vienmēr ir mājas, kur gribas atgriezties! 

AmēlijaMaļiņina, 2.a klase 
❖ Es vēlu mūsu skolai, lai tā pastāvētu vēl 100 
un vairāk gadus. Lai pusdienas būtu garšīgas un 
siltas! Lai mācītos daudz jaunu skolēnu! Lai būtu 
daudz mūsdienīgu pulciņu, piemēram, 
programmēšanas, foto un video, animācijas un 
dažādu sporta veidu pulciņi. Lai negribētos iet 
mājās! 

Aleksandrs Zabello, 3.b klase 
❖ Mana mīļā, skaistā skola! Sveicam Tevi 100 
gadu jubilejā! Tu 100 gadu garumā sagaidi 
mazus cilvēciņus, kuriem palīdzi apgūt, doties uz 
priekšu un augt. Novēlam Tev vēl ilgus gadus 
priecēt un ieskaut savos apskāvienos zinātkārus, 
smaidīgus skolēnus un pozitīvus, gudrus, 
pretimnākošus skolotājus! Lai Tev izdodas viss, 
kas iecerēts! Paldies par visu, ko dari mūsu labā! 

Daniela Lejiņa, 4.a klase 
❖ Skola man asociējas ar vietu, kur es izaugu, 
pirmās atzīmes, pirmie sasniegumi, pirmie draugi 
– viss bija šajā vietā. Es novēlu Jēkabpils 2. 
vidusskolai daudz sasniegumu un centīgus 
skolēnus. Daudz spēka novēlu mūsu direktorei 
Ilonai Salmiņai, jo tieši viņa padara mūsu skolu 
skaistāku un spēcīgāku. Lai direktore ir izturīga, 
tad arī skolā būs laime un prieks!  

Alina Naporko, 9.a klase 
❖ Mūsu skolā ir daudz talantīgu un gudru 
skolēnu, tāpēc novēlu vēl vairāk skolēnu, kuriem 
ir lieli mērķi un vēlēšanās tos īstenot. 

Julianna Serafima Grāvīte, 6.a klase 
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Skolas jubileja ir īpašs notikums katra 
dzīvē, jo mācību gadi bija un paliek 
nozīmīga mūsu dzīves daļa. Šī gada 
rudenī mēs pulcēsimies uz piekto skolas 
jubileju. Tā ir visnozīmīgākā, jo skola svin 
savu simtgadi. Gatavojoties šim 
pasākumam, mēs vēlamies pasniegt sev 
un skolai tikpat neparastu dāvanu – kopā 
uzrakstītu grāmatu par skolu un sevi.  
Piedāvājam iepazīties ar zemāk redzamo 
nolikumu par grāmatas tapšanu. 
Projekta mērķis: izveidot elementu, kas 
apvieno sevī vēsturi, atmiņas, emocijas 
un interesantus faktus par skolu.   
Vajadzīgi skolēnu, absolventu un 
pedagogu stāsti (domraksti). Darbus 
jāiesūta elektroniski, norādot klasi, vārdu, 
uzvārdu. Skolēni un absolventi norāda 
mācību/darba laiku skolā. Skolēni iesūta 
darbus savam klases audzinātājam, 
absolventi un bijušie skolotāji 
(pensionāri) – e-pastā zdeine@inbox.lv. 
Finansējuma un izdevniecības jautājumi 
ir absolventu pārziņā.  
Darbi jāiesniedz līdz 31.05.2020. 
Stāsta apjoms: līdz 200 vārdiem. 
Forma: brīva. 
Valoda: krievu vai latviešu. 
Stāsta tēmas (pēc izvēles): 

 Skola pēc 100 gadiem; 
 Vislabākā skolas diena; 
 Mācību stunda visai dzīvei; 
 Ja es varētu izdomāt skolu no 
jauna...; 
 Skola – ...( tā ir...); 
 Vēstule klasesbiedram; 
 Kas skolā ir vissvarīgākais?; 
 Es skolā; 
 Vēstule skolotājam; 
 Skolas skaņas; 
 Apkārt skolai. 

Liels lūgums dalīties ar informāciju un 
aktīvi iesaistīties grāmatas tapšanas 
procesā, jo skola ir MANA, TAVA UN 
MŪSU! 

2.vsk. absolventi 
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100 GADU JUBILEJAI 
 

❖ Novēlu skolai ar katru gadu kļūt arvien skaistākai. 
Lai tajā mācītos daudz bērnu un tā saglabātu savas 
tradīcijas! Lai skolēni būtu draudzīgi un nekad 
nestrīdētos! 

Iveta Vaivode, 6.a klase 
❖ Es gribu novēlēt skolēniem daudz pacietības. 
Gribu, lai neaizietu labi skolotāji, lai arī mani bērni 
paspētu pamācīties pie viņiem! 

Anastasija Tomiņa, 12.a klase 
❖ Es gribu apsveikt Tevi dzimšanas dienā un 
novēlēt vēl daudzus gadus. Tu esi mainījusies, jo 
atceros tevi pirms 12 gadiem. Bet arī tad man bija 
prieks skatīties uz Tevi, uz to, cik nesteidzīgi Tu sāki 
kļūt vēl labāka, uzņemot sevī arvien vairāk skolēnu. 
Mīļā skola, es skumšu! 

Marija Klencare, 12.a klase  
❖ Apsveicu Tevi, mana skola! Paldies par 
jaukajiem 12 gadiem. Tev jau 100. Vēlu Tev 
nodzīvot vēl daudzus gadus, lai Tu redzētu 
lidojošas mašīnas, kā cilvēki kolonizē Marsu, lai 
marsieši un citplanētieši nākotnē mācītos pie Tevis. 
Kad es pabeigšu skolu, es Tevi nekad 
neaizmirsīšu, stāstīšu par Tevi saviem bērniem. Lai 
Tev būtu labi saimnieki, kuri Tevi cienītu, par Tevi 
rūpētos un celtu arvien augstākā līmenī!😉 

Ņikita Tihomirovs, 12.a klase 
❖ Sirsnīgi sveicam skolu jubilejā! Mēs novēlam 
savai skolai, lai tā pastāv un sniedz labas 
zināšanas vēl vismaz 100 gadus. Novēlam, lai 
skolā vienmēr mācās daudz zinātkāru un 
mērķtiecīgu bērnu, kuri izaugs un kļūs par Latvijas 
labākajiem speciālistiem. Lai pedagogi skolā ir ne 
tikai gudri skolotāji, bet arī labi draugi saviem 
skolēniem! Novēlam, lai visi skolēni un skolas 
absolventi lepojas ar savu skolu! 

2.b klases skolnieces Milanas Kačanovskas 
vecāki un 2.vidusskolas absolventi Ludmila un 

Jaroslavs Kačanovski 
❖ Cienījamie skolotāji, skolas administrācija un 
skolēni! Vēlamies apsveikt mūsu skolu jubilejā. 
Novēlam, lai mūsu skola joprojām paliktu tā vieta, 
kurā katrs var saņemt, dāvāt, dalīties, atdot, 
pašīstenoties, attīstīties, pieaugt un vienkārši 
priecāties. Novēlam mūsu skolai labklājību un 
milzīgus panākumus, iespēju augt un virzīties 
jaunos un interesantos virzienos. 

Natālija Ovečkina, 1994. gada absolvente 
❖ Šajā jubilejā skolai gribētos novēlēt, lai tā kļūtu 
par tādu vietu, kurā mācīties un mācīt ir ne tikai 
noderīgi un interesanti, bet arī prestiži. Vēl novēlu, 
lai šīm sienām, kurās dzīvo zināšanas, vienmēr 
būtu pamats lepoties ar saviem skolēniem un 
skolotājiem. Lai Jēkabpils 2. vidusskola dzīvotu 
mūžīgi!  

Poļina Burdeļnaja, 10.a klase 
❖ Novēlu sasniegt jaunas virsotnes. Lai skolā 
vienmēr skan bērnu smiekli! 

Jūlija Koniševa, 8.a klase 
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…No Vidzemes. Latgales. 
Meitas. Un vīri. 
No Kurzemes. Zemgales. 
Sirdī tik tīri. 
Pasaulei. Dziesmu. 
Dāvina. Mūsu. 
Klausies! Notīri 
dvēselei rūsu. 
(Gaigaļu Jānis) 

Jēkabpils 2.vidusskolas pūtēju orķestris “Intervāls” 2020. gada 2. martā atklāja 
svētku koncertu, veltītu mūsu skolas simtgades jubilejai. Orķestris izpildīja divus 
skaņdarbus – “Tritsch-Tratsch Polka”(J. Štrauss), “Uz redzēšanos” (J.Ābols) 
Tā bija pirmā reize, kad vērojām mūsu orķestra kolektīvu jaunos, skaistos tērpos, 
kuri tapa pateicoties  Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumam. 
Kolektīvu, kuram jau ir 33 gadi, visu šo laiku vada diriģents Aleksandrs Piļščikovs. Orķestris 
pulcē 40 muzikālus un radošus 4.-12. klašu skolēnus, kā arī skolas absolventus, kuriem mūzika 
ir dzīvesveids. Orķestra ikdiena un svētki ir piepildīti ar aktīvu un radošu darbu gan mēģinājumos, 
kas notiek katru dienu, gan skolas pasākumos, gan pilsētas svētkos, gan arī ar piedalīšanos 
Dziesmu un Deju svētkos. Tagad vissvarīgākais darbs – gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem. Tie mūsu orķestra vēsturē būs jau septītie Skolas jaunatnes dziesmu 
un deju svētki (kopš 1989. gada, kad skolas pūtēju orķestris pirmo reizi piedalījās sestajos 
Dziesmu un Deju svētkos). Orķestris “Intervāls” ir piedalījies arī septiņos Vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos (kopš 1990. gada, kad kolektīvs piedalījās XX Vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos).  
2020. gada 6. martā mūsu skolas pūtēju orķestris devās uz Gulbeni, lai Gulbenes Sporta centrā 
piedalītos Latvijas izglītības iestāžu (Latgale, Vidzeme) pūtēju orķestru kopmēģinājumā. 
Pasākums bija vērienīgs un ļoti interesants.  

Rakstu sagatavoja Ludmila Movčane 
 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS PŪTĒJU ORĶESTRIS 

https://jonjs.lv/author/jonjs/
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SIMTGADES JUBILEJAS LOGO KONKURSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020. gada janvārī tika izsludināts Jēkabpils 2. vidusskolas 100 gadu jubilejas logo konkurss, kas 
tika noslēgts 2020. gada 26. februārī.  Kopā tika saņemti 107 darbi, ko vērtēja žūrija.  
Svētku pasākuma  “Skola ar tradīcijām un nākotni” laikā tika pasludināts konkursa uzvarētājs –  
8.b klases skolnieks Artjoms Bogdanovs. Viņa darbs tiks izmantots skolas tēla veidošanai 
dažādos simtgades jubilejas informatīvajos un reprezentācijas materiālos (poligrāfiskajos 
izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, atzinības rakstos, diplomos un suvenīros).   
Pēc uzvarētāja paziņošanas, skolas avīzes korespondents Artjomam uzdeva dažus jautājumus: 
1. Pastāsti, kādas bija tavas sajūtas, uzvarot 

konkursā? 
Tas man bija ļoti negaidīti. Mani pārpildīja emocijas, 
jo agrāk es nebiju piedalījies šādos konkursos. Man 
bija ļoti patīkami, ka izvēlējās manu darbu. Es 
sapratu, ka mans darbs bija labākais no visiem. Tas 
tiešām priecē! 

2. Kā radās logo ideja? 
Jau pašā sākumā es gribēju, lai logotipā būtu tādas 
pašas krāsas kā skolas karogā. Vēl es negribēju, lai 
logo būtu daudz detaļu. Mūsdienās ir ierasts lietot 
krāsainus un vienkāršus logo. 

3. Vai tev bija citi darba varianti? 
Protams, man bija citi darba varianti. Bet viss sākās 
ar vienu logo, ko es turpināju mainīt un uzlabot. 

4. Ko tu novēli skolai, skolotājiem un skolēniem jubilejas gadā? 
Gribu novēlēt visiem skolēniem un skolotājiem turpināt priecāties par mūsu skolu. Tagad mūsu 
skola kļūst par vienu no labākajām Latvijā. Mums ar to ir jālepojas! Es gribu novēlēt skolēniem 
turpināt labi mācīties, lai skola viņiem sniedz tikai pozitīvas emocijas un atmiņas. Skolotājiem 
novēlu labus skolēnus! 

Rakstu sagatavoja Evita Kalniete, 10.a 
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2020. gada marts bijis piepildīts ar daudz un dažādiem spilgtiem 
notikumiem: marta sākumā mūsu skola svinēja simtgadi, un skolā 
norisinājās tai veltīts koncerts "Skola ar tradīcijām un nākotni", bet 
mēneša vidū visu pasauli satrieca ziņa par COVID-19 vīrusa 
pandēmiju. Līdz ar to jau 5. nedēļu mēs mācāmies strādāt un mācīties 
attālināti, esot pašizolācijā.  
Vēlamies zināt arī Jūsu domas par esošo situāciju, saņemot atbildes uz šādiem jautājumiem:  

*Kā Jums pagāja pirmā attālināto mācību nedēļa? Kas izdevās, kas sagādāja grūtības? 

Valērija Naumova, 11.a: 
Pirmajā nedēļā bija diezgan grūti, jo ar tādu 
mācīšanos sastapāmies pirmo reizi. Nedaudz 
grūti apgūt jaunās tēmas, bet ar laiku jau sāku 
pierast pie tādās mācīšanās. Domāju, ka turpmāk 
būs vieglāk. 
Ņikita Ņikonovs, 1.b: 
Attālināti mācīties man nepatīk, jo mājās gribas 
atpūsties. Patīk tas, ka starpbrīdis ir tad, kad gribu 
pats. Sapratu, ka mamma neprot tik labi 
paskaidrot kā skolotāja. Viņai nepietiek 
pacietības, kad es negribu pildīt darbus. Kad mēs 
atgriezīsimies skolā, lai mācītos un satiktu 
draugus? 
Aleksejs Dutkevičs, 11.a: 
Attālinātajās mācībās man veicas ļoti labi. Es 
adaptējos jau pirmajā nedēļā. Tāpēc šajā nedēļā 
viss padodas viegli. Viss, kas saistīts ar 
mājasdarbiem un pārbaudes darbiem, man 
izdevās.  
Marija Klencare, 12.a:  
Otrā attālināto mācību nedēļa pagāja labi. Nebija 
nekādu grūtību. Galva tikai sāp, bet tā tas arī būs. 
Inese Skrimble, 10.a: 
Pirmā attālināto mācību nedēļa pagāja diezgan 
labi. Mēs ātri pieradām pie jaunā režīma. Grūtības 
radās tikai pirmajā dienā, kad mēs saņēmām 
pirmos uzdevumus. Mēs slikti izvērtējām savus 
spēkus, tāpēc izpildītie uzdevumi netika nodoti 
laikā. Pagaidām nekas nesagādā grūtības. Tikai 
ļoti pietrūkst skolotāja klātbūtnes, jo patstāvīgi 
saprast jaunu tēmu ir grūtāk. 
Pāvels Ševčenko, 1.b: 
Pirmās dienas mācīties mājās bija ļoti nepierasti. 
Varēja pagulēt ilgāk un prasīt pārtraukumu biežāk. 
Uzdevumi grūtības nesagādāja, tie bija līdzīgi kā 
skolā. Dažreiz bija ļoti grūti piespiest sevi 
mācīties. Domāju, ka pirmajās dienās skolā, būs 
atkal jāpierod pie jaunā režīma. 
Evita Kalniete 10.a: 
Ir pagājusi otrā attālināto mācību nedēļa. Jāsaka 
godīgi, ka skolā mācīties ir labāk nekā mājās, jo 
skolā tu vari redzēt savus draugus katru dienu. 
Mācīties ir grūti, katru dienu uzdod darbus, lai tos 
izpildītu mums ir ierobežots laiks. Grūtības 
neradās, taču ne vienmēr man izdodas nodot 
darbus laicīgi. 

 

Svetlana Jekaraševa, sākumskolas skolotāja: 
Man kā skolotājai nepatīk attālinātā mācīšanās. 
Nav kontakta ar bērniem, nav apskāvienu un 
piezīmju, izrādās, ka bez tā visa ir garlaicīgi. 
Pietrūkst pat trokšņaino starpbrīžu. Tukšums skolā 
biedē. TICU, KA MĒS TIKSIMIES MAIJĀ, visi 
veseli un laimīgi.  
Anastasija Jeršova, 5.b: 
Tas viss bija viegli, interesanti un neparasti. 
Mājasdarbi nebija grūti, lielākoties tie bija 
informatīvi. 
Žanna Vinogradova, vēstures skolotāja: 
Mācīties var jebkādos apstākļos. Paldies, 
skolēniem un vecākiem, ka pieņem šos apstākļus, 
turpina strādāt un iegūt zināšanas. Ir problēmas, 
kas varētu nebūt: skolēni atsūta neparakstītus 
failus, sūta darbus WhatsApp no nezināma 
numura bez paraksta. Radās pat amizanta 
situācija, uz manis uzdoto jautājumu par to, kurš ir 
darba autors, skolēns man atbildēja: „Es!” Ļoti 
nogurst acis, jo daudz laika jāpavada pie datora. Ir 
arī tehniskas grūtības – skolēniem nav vajadzīgo 
programmu datorā, daži nav reģistrēti uzdevumi.lv, 
bet daži lēni strādā pie datora. Skolotāja darba 
laiks kļuvis daudz garāks. Grūti vērtēt visus darbus 
datorā. Daudz sarunu ar vecākiem un skolēniem – 
jāsniedz mierinājums. Ievēroju, ka vieglāk ir tiem, 
kuri ir samierinājušies ar esošo situāciju un 
saglabā mieru. Mūsu spēkos ir pārvarēt visas 
grūtības.  Ir arī liels pluss – mūsu skolēni 
iemācīsies rakstiskās saskarsmes kultūru. Dzīve 
turpinās! Mēs iemācīsimies novērtēt dzīvu 
saskarsmi un pastaigas svaigā gaisā. Skolēni kļūs 
atbildīgāki un patstāvīgāki. Reiz viss šis beigsies, 
bet pagaidām strādājam un rūpējamies par savu 
veselību! 
Vineta Mežaraupe, latviešu valodas un 
literatūras skolotāja: 
Otrā attālināto mācību nedēļa pagāja mierīgāk. 
Nebija stresa, jo bija saprotams, kā strādāšu.  
Izdevās motivēt skolēnus mācīties, sasniegt 
nospraustos mērķus. Grūtības sagādāja skolēnu 
iesūtīto darbu labošana. Katram centos atbildēt, 
izanalizēt pieļautās kļūdas. Tas mani brīžiem ļoti 
nogurdināja. Sapratu, ka strādāt mājās nav slikti, 
bet pēc skolēniem esmu noilgojusies. 

Rakstu sagatavoja Valērija Naumova, 11.a 
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Daudz grāmatu mēs lasīsim 

Un dižus darbus veiksim, 

Bet savai skolas ābecei 

Mēs siltu paldies teiksim. 

Vai atceraties savu pirmo grāmatu? Iespējams ne visi, taču 

daļa noteikti ļoti labi atceras savu pirmo grāmatu – ĀBECI. 

Kad bērni beidz lasīt  ābecīti, tad viņi ir apguvuši visus 

alfabēta burtus. Lai arī pirmās lasītprasmes iemaņas 

mūsdienās tiek apgūtas bērnudārzā, par lasīšanas 

nepieciešamību ikdienā bērni pārliecinās, uzsākot skolas 

gaitas. 

Mūsu skolā jau gadu no gada notiek Ābeces svētki. Tie ir 

ļoti jauki un labām emocijām piepildīti svētki. 

Arī šī gada 6.martā tika svinēti šie svētki „Ceļojums no 

burtiņa līdz pasakai”. Skaistā pasākuma dalībnieki bija 

1.klašu un 6.c klases skolēni un viņu audzinātājas. 

Skolēni skaitīja dzejoļus par katru alfabēta burtu. Viņi 

parādīja savas zināšanas par pasakām. Tika minētas 

mīklas un atpazīti pasaku varoņi. 

 6.klases skolēni sagatavoja priekšnesumus – pasaku 

“TEREMOK” un leļļu teātra izrādi “Kukulītis”.  

Pirmklasniekiem tika dota iespēja izmēģināt savas kostīmu 

mākslinieku un aktieru spējas, izspēlējot pasaku “REPKA” 

(rācenis). Pirmizrāde saņēma skaļus aplausus. Pasākums 

tika noslēgts ar kopīgu deju. 

Skolēni un skolotāji ir ļoti pateicīgi aktieriem, 

režisoriem un palīgiem par dāvāto prieku! 

Komentāri: 

1.a un 1.c skolēni: Ļoti patika tas, ka mums deva iespēju 

pašiem pamēģināt izveidot lugu, attēlot pasaku “Rācenis”. 

Mums patika viss! 

D.Izotovs: Svētki bija ļoti jautri un interesanti. Tajos 

piedalījās gan pirmklasnieki, gan skolēni no 6.c klases. 

Pasaciņā piedalījās arī mans brālis, viņš bija zaķis. 

Pasākums bija jautrs. Man pašam par sevi ir prieks, ka es 

iemācījos lasīt. (1.b klase) 

M.Dokukina: Bija jautri un interesanti! Bērni rādīja pasakas 

un skaitīja dzejoļus. Tur bija pasaku varoņi, kuri spēlējās ar 

mums. (1.b klase) 

Jevgēnija Cimbaļuka: Mēs ilgi gatavojāmies un pārcēlām 

pasākumu, bet svētki noritēja jautri un pozitīvi. Visvairāk 

man patika pirmklasnieku uzstāšanās ar pasakas “Repka” 

inscenējumu un pēdējā deja. 

Anna Markelova: Man patika svētki un arī gatavošanās 

tiem. Tas viss mūs vieno. Mēs varējām izmēģināt sevi 

dažādos tēlos un atklāt savus talantus. 

ArtjomsGerasimovs: Pasākums bija interesants. Bijām 

nedaudz uztraukušies pirms uzstāšanās. Visvairāk patika 

tas, ka pirmklasnieki pārģērbās un uzstājās ar pasakas 

“Repka” uzvedumu.  

Jēkabpils 2. vidusskolas 6.c un 1.klases skolēni 

Kl. audzinātājas: M. Voitenko un S. Jekaraševa 
 

    SVETKI 



 

12.  

18 – ĪPAŠS SKAITLIS! 
Sveicam jubilārus! 

 

 

 

Jubilārus intervēja Valērija Naumova 

Ap Tevi mūžīgs loks – 

Te saule, debesis 

un zeme, 

Te  ģimene un darbs 

Un gars Tavs smeļ 

no debesīm un 

zemes, 

Lai sirdī mieru 

radītu, 

Lai gaišas domas 

darbos ietērptu. 

Šai brīdī skaistajā 

Mēs nākam Tevi sveikt 

Un, protams, laba vēlējumus teikt. 

Tad atceries, ka dzīvē jāprot ņemt un dot, 

Vien jācenšas to darīt nemanot. 

Bet jubilejas reizē droši ņem – 

No saules – spēku, veselību, 

No zemes – ziedu bagātību, 

No draugiem 
saņem šodien mīlestību. 

Lai laime būtu kā putns, 
kas klauvē pie loga. Lai 
debesis ir gaišas, bez 
sliktu laika apstākļu ēnas. 
Lai vējš nes tikai smaidu 
mākoni! Ļaujiet saulei 
sasildīt plānas dvēseles 
stīgas! Daudz laimes 
dzimšanas dienā!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveiciens no  latviešu valodas un 

literatūras skolotāju Mk 

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. 

1. Vai kaut kas tavā dzīvē ir mainījies, paliekot 18 
gadiem? 
2. Kāds ir tavs mīļākais rakstnieks? Kāpēc? 
3. Kāds ir tavs dzīves mērķis? 
4. Kas tavā dzīvē ir pats svarīgākais? 
5. Kāda ir tava devīze? 

Vladislavs Zeņins, 11.a: 
1.Vienīgais, kas ir mainījies manā dzīvē, ir tas, ka šobrīd es 
pilnībā uzņemos atbildību par savu rīcību un uzvedību. 
2. Es domāju, ka tas ir Ray Bradbury, jo viņš rakstīja par 
cilvēkiem, un par to, kā cilvēks var mainīties esot reibumā, 
dažādu iemeslu dēļ. 
3. Mans galvenais dzīves mērķis ir palikt cilvēkam, 
neskatoties uz dzīves grūtībām, kas būs manā ceļā. 
4. Vissvarīgākais manā dzīvē ir mērķis, kuru es vēlos 
sasniegt. 
5. Per asperaad astra.   

Ivars Kalniņš, 11.a: 
1. Jā, pret visu esmu sācis izturēties nopietnāk. 
2. Godīgi sakot, man nav mīļākā rakstnieka. Kāda autora 
viens darbs man var iepatikties, bet cits – nē. Tāpēc 
nosaukt kādu rakstnieku par mīļāko – man negribētos. 
3. Par savu dzīves mērķi es uzskatu pašattīstību un garīgo 
pilnveidošanos.  
4. Svarīgākais manā dzīvē, protams, ir vecāki. Ja viņu 
nebūtu, tad diez vai es tagad atbildētu uz šiem 
jautājumiem.  
5. Nekad neko nenožēlo. Neatskaties pagātnē, necenties 
ielūkoties nākotnē, dzīvo tagadnē. 

SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ 

BRĪNIŠĶĪGO LATVIEŠU 

VALODAS UN LITERATŪRAS 

SKOLOTĀJU 

SILVIJU AVIŠĀNI! 

 
Elizabete Pavlova, 11.a 
1. Jā, man patīk tāds cilvēks, kāds 
esmu es, bet es vienmēr tiecos uz 
labāko.  
2. Vissvarīgākais, ko meklēju citos 
cilvēkos, tā ir sirsnība. Pretējā 
gadījumā es neredzu iemeslu 
saziņai. 
3. Viss sākas ar smaidu.  
4. Sagaidu daudz iedvesmas un 
enerģijas, lai mācītos un īstenotu 
savas idejas.  
5. Protams, vecāki. Cilvēka cienīgu 
īpašību un ideālas ģimenes 
piemērs.  
6. Protams, es varu teikt, ka vēlos saņemt arvien vairāk 
zināšanu. Bet, protams, es gribētu arvien vairāk laika 
pavadīt ar tuviem cilvēkiem. 
 

1. Vai tev patīk tāds cilvēks, kāds esi tu? Kāpēc?  
2. Kādas īpašības tu meklē citos?  
3. Kāda ir tava dzīves devīze?  
4. Ko tu visvairāk sagaidi no turpmākās dzīves? 
 5. Kas ir tavs elks? Kāpēc?  
6. Ko tu vēlies darīt atkal un atkal? 


