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Novembris Latvijā ir kontrastu pilns mēnesis – ārā jau ir auksti un 
nenoliedzami tuvojas drēgna ziema, no rītiem kļūst arvien 
tumšāks, bet vakaros saule nepielūdzami riet agrāk. Daba 
patiešām nedod nevienu iemeslu priecāties, tāpēc latvieši paši ir 
atraduši lielisku iemeslu, par kuru priecāties gada drūmākajā 
mēnesī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienu! 
„Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba,” teicis Rainis, 
atgādinot par to, ka mēs, skaitliski maza tauta, varam paveikt 
daudz, apvienojot savus spēkus. Mēs esam lieli savos 
sasniegumos, vēsturē, valodā – mums ir daudz pozitīvā, ko jāspēj 
parādīt. Mēs esam maza, bet stipra un neatlaidīga tauta – mums 
ir sportisti, kas liek Latvijas vārdam izskanēt plašajā pasaulē, to 
uzticīgie līdzjutēji, kas sniedz motivāciju un spēku rīkoties tālāk, 
jaunie uzņēmēji un zinātnieki, kam Latvijā ir plašas iespējas 
realizēt savas idejas, kā arī daudz talantīgu mākslinieku. Tie ir 
cilvēki, kas pārvarējuši sevi, visus „es nevaru”, „man neizdosies”. 
Tie ir cilvēki, kas uzdrīkstējušies tiekties pēc saviem mērķiem un 
sasniegt tos. Tie esam mēs, latvieši, un mēs varam! Jau gadu 
gadiem latvieši mūsu bagātajā vēsturē ir to pierādījuši. Gan 13.gs 
Saules un Durbes kaujā, gan citos vēstures notikumos, 
piemēram, 19.gs. jaunlatviešu un Jaunās strāvas kustībā, kas 
deva daudz latviešu tautai un tās kultūrai. Protams, nevar 
nepieminēt arī Latvijas Republikas proklamēšanu 1918. gadā, 
Brīvības cīņas no 1918. līdz 1920.g. un visbeidzot Latvijas 
Republikas starptautisko atzīšanu 1921. gadā. Savu spēku, gribu 
un neatlaidību latvieši parādījuši arī Latvijas nacionālo partizānu 
kustībā pēc Otrā pasaules kara, kā arī 1990. gadā, kad tika 
atjaunota Latvijas neatkarība. Latvija, 2004.g iestājusies ES un 
NATO, aktīvi sadarbojas ar citām valstīm.  
Mēs esam Latvijas zvaigznes. Mēs palīdzam Latvijai spīdēt, mēs 
izgaismojam to ar saviem panākumiem un mīlestību. Mīlēsim 
savu Latviju, jo tāda pasaulē ir tikai viena! Mīlēsim saulrietus, 
mīlēsim krāšņos rudeņus un sniegotās ziemas! Mīlēsim latviešu 
tautas dejas un kora dziesmas!  Mīlēsim paši sevi un cits citu, jo 
mums ir paveicies dzīvot tik burvīgā vietā un tik lieliskā laikā, kad 
neatkarība ir realitāte, ne sapnis!  

Karina Isakova, 12.a 

Šobrīd Tu lasi pirmo un noteikti ne pēdējo 

numuru šajā mācību gadā. Ir pagājusi vēl 

viena neaizmirstama vasara. Dažnedažādi 

piedzīvojumi un dievīgi laikapstākļi pilnīgi 

noteikti ir šo 3 mēnešu laimes formula. Un 

jau atkal ir tā sirreālā sajūta, ka laiks, šķiet, 

paskrēja nemanot, tajā pašā laikā liekoties 

bezgalīgs. Ceru, ka esi kārtīgi atpūties, jo 

laika bija pietiekami daudz, un tagad esi 

gatavs cītīgi mācīties un izbaudīt šo 

mācību gadu. Bet, lai cik mistisks laiks 

mums šķistu, jau atkal klāt ir rudens. 

Dzeltensarkanās lapas pārklāj ielu pelēko 

asfaltu, un liekas, ka visas ielas kļūst par 

sarkanajiem paklājiem. Un skaistuma 

pavadīts, var sākties jauns posms 

Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu, viņu 

vecāku, skolotāju dzīvē. Vasaras saules 

sasildīti un vēl ar pēdējiem āboliem 

pabaroti, mēs Tev arī šogad stāstīsim par 

to, kas bija, ir un būs. Par katram skolēnam 

vajadzīgo un katram cilvēkam 

nepieciešamo. Atklāti sakot, ir interesanti 

pavērot šo “kontrolēto” vienvirziena 

kustību gaiteņos. Es pārāk neaizdomājos 

par to un cenšos tiešām izbaudīt laiku, kad 

varam mācīties tepat skolā, parunāties ar 

skolotājiem un skolasbiedriem, un novēlu 

to pašu arī Tev! 

Mācību gads rit jau pilnā sparā. Iesācies 

tas: 

• priecīgi par atkalsatikšanos, 

• ar skolēnu apsveikumiem 

Skolotāju dienā, 

• gandarīti par Labo darbu nedēļu un 

skolēnu padomes aktivitātēm, 

• vīrusa Covid-19 drošības 

pasākumu ieskauti ... 

Notikumi skolā ir mainījušies, bet ne 

apstājušies. Tik daudz jau paspēts un tik 

daudz vēl priekšā! 

Un vēl - ļoti ceru un novēlu, lai mums 

izdodas īstenot visas ieceres! KOPĀ 

VARAM! 

Avīzes ”Šokolāde” redaktore 

 Evita Kalniete 

 

 



 

2. 

10 interesanti fakti par mūsu mīļo Latviju, ar kuriem, gaidot valsts svētkus, varēsi dalīties savā 
draugu un paziņu lokā. 
1. Vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas klāj meži, kā rezultātā esam viena no zaļākajām valstīm 
pasaulē, ieņemot godpilno otro vietu. 
2. Latvija ir vismazākā nācija pasaulē, kas jebkad sev pakļāvusi kādu koloniju. Kurzemes hercogistei 
17.gadsimtā piederējušas kolonijas Tobago un Gambijā. 
3. Latviešu zinātnieks Juris Upatnieks ir viens no 3D hologrāfijas radītājiem. 
4. Latviešu-ebreju drēbnieks Jākobs Jufess ir pirmo džinsu autors. Levi Strauss bija viņa investors. 
5. 1/3 Latvijas pilsētu ģerboņu ir attēlots dzīvnieks. 
6. Visvairāk lietotais pārtikas produkts Latvijā ir kartupeļi (vidēji gada laikā 1 Latvijas iedzīvotājs 
apēd 78 kg kartupeļu!). 
7. 1992. gada 2. oktobrī Latvijā parādījās internets. 
8. Tagadējās Latvijas Nacionālās operas ēkas vietā atradās Pankūku bastions – viens no Rīgas 
nocietinājuma sistēmas elementiem. 
9. Rīgā dzimušais Anatolijs Lapiņš no 1969. gada līdz 1988. gadam bija “Porsche” galvenais 
dizaineris. 
10. Latvijas iedzīvotāji ir divreiz aktīvāki sociālajās vietnēs, salīdzinot ar vidējo rādītāju pasaulē. 

Rakstu sagatavoja Kristīne Bivaine, 11.a 

„Šo pašu svētāko tu neaizmirsti – Tu esi Latvija!”  (O. Vācietis) 
Katram no mums ir savs stāsts par Latviju, bet visi kopā mēs veidojam šodienas Latviju. Kādu – tas atkarīgs no 
mums pašiem. Jau 103 gadus latviešiem ir sava valsts. Vien varam minēt, kā savu valsti uzrunāja un ko domāja 
ļaudis, kuri dzīvoja ar cerību sirdī simts gadus pirms mums. Ir brīži, kad katrs mēs mirkli piedomājam, ko Latvija 
nozīmē mums - 21.gadsimta jaunajai paaudzei. Tās ir mūsu domas par savu valsti, par mūsu Latviju: 
Latvija man ir… 
Man Latvija ir valsts kur es piedzimu, tā ir un būs īpaša. (Linda Liepiņa, 9.a) 
Man Latvija ir meži, skaista vide apkārt, Kolkas raga priežu mežu neatkārtojamā 
smarža. (Darja Semoņenko, 9.a) 
Man Latvija ir valsts, kurā esmu dzimusi. Tā ir mana tagadne un nākotne. (Viktorija 
Siliņa, 9.a) 
Latvija man ir valsts, ar kuru es lepojos. (Irina Miščenko, 12.a) 
Latvija man ir  dzimtene, valsts, kurā vienmēr es gribēšu atgriezties. (Valērija 
Radionova, 12.a) 
Latvija man ir dzimtene, kurā vēlos attīstīties un radīt kaut ko jaunu, lai valsts attīstītos. 
(Dana Blakunova, 12.a) 
Latvija man ir dzimtene, kurā es dzīvoju un dzīvošu tālāk, jo tieši Latvijā man ir tuvi 
cilvēki, kurus es ļoti mīlu. (Viktorija Iļjina, 12.a) 
Latvija man ir mīļākā valsts pasaulē. (Dmitrijs Deruks, 3.c) 
Latvija ir mana sirds. (Milana Blažuka, 3.c) 
Latvija man ir draugi, ģimene un valsts, kur es izaugu. (Romāns Martins 
Bogdanovičs, 3.c) 

Latvija mums ir ģimene un mājas, kur mūs gaida un mīl. (Alise un Anastasija 
Daņiļevičas, 3.c)                                                          Sagatavoja Dana Blakunova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakstu sagatavoja Helēna Plotičkina 

SADERAM, KA NEZINĀJI! 

Myroslava Trotsan, 1.a  Saimons Sarulis, 1.a  

Andželīna Račko, 1.a  

Anastasija Ažikina, 1.a  

Amēlija Pavlova, 1.a  
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Gadiem ilgi mūsu tauta neatlaidīgi, ar lielu gribasspēku cīnījusies par savu brīvību un neatkarību, kultūru, 
sasniegumiem pasaulē un par savu valodu. Lai gan šī nav līdz galam apzināta vērtība cilvēku domās, viena no 
mūsu bagātībām ir valoda. Mums tā jāizkopj, jāsaglabā un jāaizsargā no apkārtējās vides ietekmes, kas valodu 
apdraud. Mums vairāk jāapzinās tās vērtība un jāpievērš lielāka uzmanība šīs bagātās valodas izkopšanai, jo tā 
ir ļoti liela vērtība, kas palīdz mums izklāstīt savas domas un sajūtas. 

Par godu Valsts valodas dienai, kas atzīmējama 15.oktobrī, Latviešu valodas aģentūra rīkoja akciju 
„Latviešu valoda man ir…”. 

Akcija norisinājās no 2021. gada 6.septembra līdz 
15.oktobrim. Šajā akcijā piedalījās arī Jēkabpils 
2.vidusskolas skolēni. 

Skolēni ar lielāko prieku un entuziasmu rakstīja savas 
pārdomas, asociācijas par latviešu valodu. 

Lūk, daži no atzinumiem! 

Ieva Semjonova (7.d klase) raksta: „Latviešu valoda man 
ir dzimtā valoda. Tā ir bagāta un ļoti sena valoda. Tā man 
ļauj sazināties ar ģimeni, draugiem un ar citiem. Man tā 
ir jāturpina izmantot un pilnveidot, lai citi arī zina, cik 
skaista, skanīga un mainīga tā ir. Neviens nevar kļūt par 
latvieti bez latviešu valodas.” 

Matīss Jekalis (7.d klase) saka: “Latviešu valoda ir mana 
dzimtā valoda, kuru es nekad neaizmirsīšu. Tā ir tā 
valoda,  kuru katru dienu mācos un uzzinu kaut ko 
jaunu.” 

Lūcija Sabo (7.d klase) atzīst: “Latviešu valoda man ir tā valoda, kurā es sarunājos. Man latviešu valoda ir kā 
ozols, kas aug, aug  un aug. Tā ir tikpat skaista kā ziedoša ābele pavasarī.” 

Toties Adriāna Jokste (5.d klase) saka: “Latviešu valoda man ir kā liels koks, kurš aug katru gadu lielāks un vēl 
lielāks. Kā lapas aug pavasarī, bet latviešu valodas kokam, kad aug lapas, tad veidojas arī jauni latviešu valodas 
vārdi. Diemžēl katru rudeni krīt lapas, tāpat arī zūd vecie latviešu valodas vārdi. Cieni latviešu valodu, kamēr tā 
ir!” 

Everita Kintija Broka saka: “Latviešu valoda man ir visa dzīve, jo es tajā runāju no bērnības. Man ir gods, ka es 
dzīvoju Latvijā. Šī valoda ir satriecoša. Latviešu valoda mani silda kā saule debesīs. Latviešu valoda ir mana 
dzimtā valoda, tā ir skaista un interesanta.” 

5.d klases skolnieks Linards Stelps atzīst: “Man latviešu valoda ir kā uguns aukstā ziemas dienā, kā nopeldēties 
karstā vasaras dienā. Un es esmu lepns par savu valodu.” 

Ritvars Draudavietis (5.d klase) saka: ”Tā ir mana dzimtā valoda, 
un man tā ir kā cukur-vate, kas kūst manā mutē, domājot, cik es 
esmu skaista un varena... Tā ir arī ļoti zaļa kā Latvija ar 
visskaistākajām ainavām un pilsētām pasaulē.” 

Bet Vladislavs Germans no 5.d klases salīdzina latviešu valodu ar 
“medaļu, kuru es nevienam nedošu un visu laiku turēšu pie sirds. 
Latviešu valoda ir kā gaiss. Bez latviešu valodas es nevarētu 
dzīvot…” 

Toties 5.c klases skolniece Katrīna Ankudinova saka: “Latviešu 
valoda man ir dzimtā valoda. Latviešu valodā es jūtos kā mājās. 
Man šķiet, ka latviešu valodā ir daudz vairāk mēļu mežģu nekā 
citās valodās. Latviešu valoda ir kā dārgumi un mums visiem ir 
jārūpējas par valodu, lai mūsu dzimtā valoda nekad nepazustu. 
Latviešu valoda man ir kā dzīves ceļvedis.” 

Paula Vībāne (5.c klase) atzīst: “Latviešu valoda man ir ceļš, kas 
mani aizved līdz gaismai. Latviešu valoda ir zināma kā mana 
dzimtā valoda, kuru es zinu un tajā runāju. Latviešu valoda mums 
ir jākopj, lai tā būtu vēl skaistāka.” 

7.d un 5.c klases skolēni ne tikai ievietoja savas atziņas par latviešu valodu internetā, bet arī piepildīja savas 
klases telpas ar lepnumu un prieku par latviešu valodu kā savas valsts un arī dzimto valodu. 

 

Kopā ar skolēniem latviešu valodas līkločus izstaigāja 

 latviešu valodas skolotājas Līga Radzeviča un Līga Vītola. 

 

 

 

 



 

4. 

Nevienam nav šaubu, kas ir piecgades populārākais kultūras notikums Latvijā. Dziesmu un deju 

svētki, protams. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki šogad bija citādi. Šopavasar to 

ietvars transformējās citos formātos. 

No 12. līdz 29. jūlijam Latviju caurvija Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu 

#DziedUnDejo2021 pirmais notikums “Saulesvija”. Arī Jēkabpils 2.vidusskolas 2. – 6. klašu zēnu koris 

"Tērcītes" bija šī pasākuma dalībnieki. 
Prieks rodas dziedāšanā! 
Par to ir pārliecināti 29 aktīvi, muzikāli, talantīgi un radoši 2. – 
6. klašu zēnu kora "Tērcītes" dalībnieki.  
“Kora mērķis – veicināt katra bērna māksliniecisko izaugsmi, 
pilnveidojot audzēkņu individuālās un kolektīvās radošās 
spējas. Darbs ir grūts gan skolotājam, gan dziedātājam, bet 
mēs vienmēr priecājamies par kopīgi sasniegto rezultātu,” 
saka kolektīva vadītāja Agnese Levinska.  
Valdot pozitīvam sacensību garam un līdzpārdzīvojuma 
pilniem brīžiem, apgūstot dziesmu repertuāru, ir noslēdzies 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku cikls.  Par 
šī notikuma gatavošanās procesu stāstīt un rādīt ir 
apņēmusies Latvijas Televīzija, veidojot sižetu arī par 
Jēkabpils 2. vidusskolas zēnu kori. 
Jo interesanti raidījuma sagatavošanas procesā bija sekot 
līdzi filmēšanas aizkulisēm, kur joki mijās ar nopietnu darbu. 
Zēniem vairāku stundu garumā nācās pierast sev 
pievērstajiem kameru objektīviem, vairākkārt pārfilmēt 
epizodes, daudz dziedāt, turklāt saglabājot nemainīgi 
kvalitatīvu izpildījumu. Kā atzina raidījuma vadītāja Māra 
Sleja, viņu īpaši pārsteidza zēnu spēja mobilizēties darbam, 
vienā mirklī no draiskulīgiem puikām kļūstot par nopietniem un 
profesionāliem dziedātājiem. Paši kolektīva dalībnieki sevi 
raksturo kā dziedošu un jautru kolektīvu. Par to liecināja arī 
zēnu asprātīgās atbildes uz jautājumiem par balss lūzumu, 
demonstrējot atraktīvus iedziedāšanās vingrinājumus, 
apspriežot dziedāto dziesmu saturu, kā arī runājot par 
savstarpējo sadarbību kolektīvā. Visvairāk zēniem patika 
filmēšana ar dronu, svētku gājiena uzņemšana, saruna ar 
režisori, jauniegūtā kopīgās darbošanās pieredze, protams, 
nenoliedzot arī klātesošo uztraukumu un nogurumu. 
Tērcītes ir urdziņas, mazi strautiņi, kas satek no malu malām, veidojot plūstošu tecējumu kopīgā straumē. 
Ieklausoties var dzirdēt, kā tie čalo, burbuļo, sarunājas… Tādus aizrautīgus un skanīgus zēnu kora “Tērcītes” 
dalībniekus varat vērot un dzirdēt kora nodarbībās, kā arī vienā no  Latvijas Televīzijas jaunā raidījuma “Lai 
top svētki!” spēlēm. Noskaties ierakstu! https://www.facebook.com/watch/?v=156515613356226&re 

Jēkabpils 2. vidusskolas 
direktores vietniece Sarmīte Straume 
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Vasara ir beigusies, un ir sācies jauns mācību gads. Dažiem pēdējais Jēkabpils 2. 
vidusskolā, citam – pirmais. Par to, kādas domas virmo prātā, uzsākot 2021./2022.m.g., 
avīzes ”Šokolāde” redakcija vaicāja skolas direktorei Ilonai Salmiņai.  
1) Kāds ir Jūsu iecerētais skolas attīstības virziens, ko uzskatāt par skolas 
virsmērķi?  
Mēs varam būt laimīgi un lepni, ka varam mācīties tik modernā un skaistā skolā kā 
Jēkabpils 2.vidusskola, kur ir sakārtota un ergonomiska vide. Vissvarīgākais, manuprāt, 
ir, lai katrs skolēns un skolotājs skolā justos labi un droši. Mūsu skolas vīzija - mūsdienīga, 
konkurētspējīga, tradīcijām bagāta, radošu un daudzpusīgu personību attīstoša skola. 
Skolas misija- multikulturālas vides atbalstoša, sadarbību veicinoša skola. 
2) Ko Jūs uzskatāt par lielāko izaicinājumu šajā mācību gadā? 
Ļoti vēlos, lai mācību procesu varam piedzīvot klātienē, ne tikai tāpēc, lai skolēniem būtu 
vieglāk apgūt mācību vielu. Ir tik patīkami vērot, kā darbojas mazā teātra studija ,,Tēls”,  
kā sadziedas skolēni skolas koros “Tērcītes”, “Kā putni”, kā ar interesi darbojas skolēni pulciņos un fakultatīvajās 
nodarbībās, kā norisinās pasākumi ierastajā “skolas dzīvē”, tā visa ļoti, ļoti pietrūkst. Tāpēc mums visiem jāievēro 
epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai visi kopīgi varētu uzveikt Covid-19. 
Otrs izaicinājums – kā piesaistīt jaunus skolotājus mācību procesa nodrošināšanai. 
Trešais - skolas remontdarbu un mēbeļu plānošana skolas ēkai Rīgas ielā 200. 
3) Par kādu Jēkabpils 2.vidusskolas absolventu Jūs būtu lepna un gandarīta? 
Skolēns - dzīvespriecīgs, zinātkārs, domājošs, aktīvs, mērķtiecīgs, atbildīgs, radošs!  
Es būtu lepna, ja absolvents ,izejot pa skolas durvīm, redz jēgu savām zināšanām, spēj pamanīt savu izaugsmi, ir 
ieinteresēts sadarboties, lai uzdrīkstēšanās darīt, mēģināt, kļūdīties un darīt vēl, kļūtu par ieradumu komplektu 
turpmākajā dzīvē. Lai katrs jaunietis savā dzīvē ir veiksmīgs! 
4) Jūsu darbs ir ļoti saspringts. Kur Jūs rodat enerģijas avotus? 
Daudz strādāju, bet cenšos arī atpūsties. Laika ir tik, cik ir, un ir sarežģīti visu sabalansēt. Pēc saspringtās darba 
dienas svarīgas ir kustības un svaigs gaiss, tāpēc eju pastaigā ar suni. Pavasarī un vasarā patīk darbs dārzā, 
rudenī - sēņot, ziemā, ja ir sniegs - slēpot.  
5) Ko Jūs šajā mācību gadā gribētu novēlēt skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem? 
Šobrīd, kad skolotāji, skolēni un vecāki atkal piedzīvo mājsēdes radītās izmaiņas savā ikdienā un sarunājas cits ar 
citu tikai caur datora ekrānu, nevis personiskā klātienes saskarsmē, ir īpaši svarīgi atbalstīt pašiem sevi un mūsu 
bērnus, radot patīkamas emocijas un veicinot mūsu pašapziņu. Skolēnus aicinu nopietni strādāt, novēlu spēku 
pašdisciplīnai, veiksmi, zinātkāri! Lai visiem ir izturība, spēja saglabāt mieru sarežģītās situācijās un veselība!  
Paldies par interviju! Lai Jums veiksmīgs šis mācību gads! 

Rakstu sagatavoja Evita Kalniete,12.a 

INTERVIJA AR DIREKTORI ILONU SALMIŅU 
                                                         «VIRSOTNE»                                                        

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI       

2021. gadā no 11. līdz 15. oktobrim Karjeras nedēļa notika jau devīto reizi, 

kuras laikā skolēniem bija iespēja iepazīt informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) nozari, savukārt vecākiem un skolotājiem – izvērtēt, cik 

daudz viņi zina par šo nozari, un saņemt ieteikumus, kā palīdzēt bērniem 

un jauniešiem karjeras izvēlē.  

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to 

finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”.  

Nedēļas laikā mūsu skolas 7.-12.klašu skolēni piedalījās vairākos pasākumos: 

par tehnoloģijām Datorikas stundās 7. – 8. klašu skolēni izmēģināja radošo programmēšanu, apgūstot Javascript 

programmēšanas valodas pamatus; 

7.-12.klašu skolēnu vecāki piedalījās diskusijā vecākiem. Tika pārrunāts, kā tehnoloģiju izmantošana ģimenēs un 

viedierīču lietošanas noteikumi var ietekmēt bērna tālāko karjeru un interesi. 

Vairākas klases piedalījās diskusijā jauniešiem, kuras laikā vairāki IKT nozares pārstāvji dalījās stāstos par to, kā 

viņi nonāca IKT nozarē un ko domā par darbu tajā. 

Šo Karjeras nedēļas  pasākumu video ieraksti ir saglabāti Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Youtube 

kontā un pieejami apskatei ikvienam. Karjeras nedēļas laikā apkopota vērtīga informācija par IKT nozari, un ar to 

var iepazīties Tavai karjerai Facebook lapā un Twitter kontā, kā arī VIAA mājaslapā.   
Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Natālija Zarkeviča 
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  Skolas sirdspuksti ir skolēni, 

Bet skolas stiprums – skolotājs. 

Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, 

Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa. 
 
Kā jau katru gadu oktobra pirmajā piektdienā skolā 
atzīmējām Skolotāju dienu un arī šogad neizpalikām 
bez lielā paldies mūsu skolas skolotājiem, kuri to ir 
pelnījuši.  
Tie neapšaubāmi ir svētki – svētki, kad vienlīdz smaidīgi ir gan skolotāji, gan skolēni. Ja Jūs, skolotāji, zinātu, kā 
mums patīk tie brīži, kad Jūs atļaujaties būt mazliet nenopietni un starpbrīdī papļāpājat ar mums par savām 
brīvdienām, pajokojat vai pasmaidāt par kādu mūsu joku! Kopīgi pasmejoties, arī pelēkās darba dienas pārvēršas 
ja ne gluži par svētku dienām, tad par tīri labām dienām noteikti. Jūs to varbūt pat neapzināties, bet īstenībā mēs 
vasarā paspējām sailgoties arī pēc visiem Jums, mīļie skolotāji! Mūsu acīs Jūs katrs esat individuāla personība, 
kas iedvesmo sekot saviem aicinājumiem. Īstenībā Jūs visi mums patīkat, pat ja mēs to neprotam izrādīt, jo 
bīstamies Jūsu stingrības un nopietnības. Bez Jums skola nebūtu tāda, kāda tā ir – raiba, pārdzīvojumu un 
piedzīvojumu pilna, jautra un arī pamācoša. Mums patīk, ka Jūs stāstāt par saviem smieklīgajiem atgadījumiem 
un pačalojat par kaut ko nesaistītu ar Jūsu mācību priekšmetu. Jūs mūs patiešām veidojat par kārtīgiem cilvēkiem!  
Vēlamies Jums pasacīt to vismīļāko:  
                            Skolotāji - esiet kā dzirksteles, kas piešķiļ skolēnu ikdienai enerģiju!  
                            Skolotāji - esiet arī kā uguns, kas izgaismo skolēnu prātus un sasilda sirdis! 
Mums, 12.a klases skolēniem, kuri iesaistījās Skolotāju dienas pasākuma organizēšanā, tas nebija tikai vienu 
dienu garš. Centāmies panākt, lai gan skolotājiem, gan pašiem būtu kāds prieciņš. Ceram, ka svētku sajūta radās 
visiem, vismaz mums tāda bija noteikti.  

Rakstu sagatavoja Dana Blakunova,12.a 

SKOLAS DZĪVE 

”         

Reiz pa reizei sanāk attapties ieslīgušam 
ikdienas rutīnā, kad pirmdiena-trešdiena-
piektdiena vienveidīgums jau bezgala 
apnicis un gribas nedaudz paplašināt 
savus apvāršņus. Tad atkal var nākties 
sastapties ar problēmu, ka nav taču nekā 
cita, ko darīt. Tāpēc mēs tieši Tevi, lasītāj, 
informējam par iespējām! 

Kas ir interese?  

Par ko tu interesējies? 

Kas tev šķiet interesanti? 

Vai tu dari ar interesi? 

Interešu izglītība ir personas individuālo 
izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana 
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās 
izglītības. Jēkabpils 2. vidusskolā tiek 
īstenotas 14 kultūrizglītības programmas, 
tostarp koru, vokālo ansambļu un vokālo 
solistu nodarbības, mākslinieciskās 
jaunrades, kokapstrādes un sporta 
interešu izglītības nodarbības. Izvēlies, 
atrodi sevi – esi individuāls un 
interesants! 
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SKOLOTĀJA AR JAUNĀM PERSPEKTĪVĀM  

Jau vairāk kā divus mēnešus pa mūsu skolas telpām ne vienu reizi vien pretī ir nākusi jauna, 
smaidīga seja, kura pieder nevienam citam, kā sporta skolotājai – Ksenijai Briedei. Viņa mums visiem 
vēl ir noslēpums, bet, lai to mainītu, nolēmām noskaidrot atbildes uz vairākiem interesantiem 
jautājumiem. 

1. Kāpēc Jūs kļuvāt par skolotāju? 

Pirmo mācību gadu strādāju par sporta 

skolotāju. Ilgus gadus strādāju par deju 

treneri, deju pasniedzēju. Deju 

pasniegšana ir cieši saistīta arī ar sportu, 

ar sportiskām aktivitātēm. Dejotājam ir 

jābūt fiziski attīstītam, fiziski spēcīgam un 

izturīgam, līdz ar to dejošana iet roku 

rokā ar sportu. Paralēli regulāri ir apgūti 

dažādi deju kursi, lekcijas utt. Ļoti 

interesē bērnu psiholoģija, viņu attīstība 

kā garīgi, tā fiziski. Tieši tamdēļ, lai iegūtu 

vēl vairāk zināšanu, iestājos studēt 

sporta pedagoģiju.  

Pedagoģisko praksi izgāju Jēkabpils 2. vidusskolā. Un tad jau attiecīgi pēc direktores aicinājuma piekritu strādāt 

arī skolā par sporta skolotāju. Ļoti patīk sports, bērni un darbs ar bērniem. 

2.Kas Jūs motivē strādāt par sporta skolotāju? 

Par skolotāju motivē strādāt mīlestība pret bērniem. Par sporta un deju skolotāju motivē iekšējā sajūta, ka spēju 

bērniem dot kaut ko no sevis, proti, savas zināšanas par fizisko aktivitāšu nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā, par 

vēlmi būt kustībā.  

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

Es domāju, ka šis jautājums nav konkrēti atbildāms. Ar bērniem strādāt ir pats “foršākais” darba pienākumu 

sarakstā. Protams, ka ir bērni ar uzvedības problēmām, ir arī citi aspekti, kas traucē strādāt, bet citādi tiešais darbs 

ar bērniem ir “foršs” (šodien neizdodas atrast citu apzīmējumu). Bet jāsaka tā. Iepazīstoties ar skolas darbu, tiešais 

darba pienākums jeb darbs ar bērniem ir gandrīz vai mazākā darba daļa. Ļoti apgrūtina un noslogo viss apkārtējais. 

Proti, atskaites, papīru lietas utt. Vismaz kā jaunam skolotājam skolas vidē.... Pagaidām ir tā, ka spēj tik saķert 

galvu par darāmo darbu gūzmu. Un jāatzīst... paliek aizvien mazāk un mazāk laika, lai veltītu pašiem bērniem. 

Gribētos vairāk pievērsties bērniem, atrast iespēju pievērst uzmanību katram individuāli, jo daudziem bērniem ir 

nepieciešams individuāls kontakts, sarunas. Bet darāmo darbu gūzmā tas kļūst gandrīz vai neiespējami.  

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

Sports 😊 Bet to nevaru apgalvot viennozīmīgi. Man vispār ļoti patika iet skolā 😊 Labprāt gribētu būt vēlreiz 

skolēna vietā . Tieši tāpēc  aizvien atrodu iespējas mācīties gan augstskolā, gan dažādos kursos. Pašai patika 

dažādi mācību priekšmeti, bet zinām, ka ļoti liela nozīme ir skolotājam. Kādā skolas posmā matemātika ļoti 

nepatika, savukārt, nomainoties mācību priekšmeta skolotājai, matemātika kļuva par vienu no mīļākajiem 

priekšmetiem. 

5. Ko domā Jūsu ģimene un draugi par profesiju, kurā strādājat? 

Ģimene atbalsta un palīdz. Bet arī ģimene aizvien vairāk pārliecinās par skolotāja darba nozīmi, darba apjoma  un 

atalgojuma neatbilstību. Jāsaka, kā ir.  

6. Ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā laikā? 

Brīvajā laikā es esmu kustībā. Dievinu pavadīt laiku ar savu ģimeni. Braucam ar riteņiem, staigājam, braucam 

ekskursijās jeb ,kā mēs ar bērnu tās saucam, ekspedīcijās, skrituļojam utt. Ar vīru braucam ar motocikliem 😊 

Tāpat ļoti patīk lasīt grāmatas. Varētu nepārtraukti lasīt, ja vien būtu tāda iespēja.  

7. Kāda ir Jūsu svarīgākā dzīves atziņa? 

Pirmā atziņa ir : “Dots devējam atdodas.” Bērni jūt skolotāja atdevi, jūt attieksmi. Bērniem dodot, es saņemu atpakaļ 

tūkstoškārt vairāk. Vēl vakar no kāda skolēna stundas laikā dzirdēju vārdus: “Skolotāj, jūs esat labākā, kāda man 

vispār jebkad ir bijusi”. Pēc tādiem vārdiem  neko vairāk nevajag... 😊 

Otrā atziņa ir: “Dzīvot dzīvi šeit un tagad. Mīlēt savus līdzcilvēkus. Mīlēt savu darbu.” 

Rakstu sagatavoja Valērija Batrakova, 11.a 
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PRIEKS STUDĒT TO, KAS PAŠAI PATĪK 

Mūsu skolai svarīgi ir ne tikai esošie skolēni, kuri katru rītu sēžas skolas solā, 

taču ļoti nozīmīgi ir arī absolventi. Absolvents esot persona, kura ir beigusi 

skolu. Taču, ja tā tiešām ir, mūsu skolēni nemaz nevar kļūt par absolventiem. 

Mūsu skola ir ne tikai telpas, mūsu skola ir mūsu mazā pasaulīte, kurā 

vienmēr varam patverties, kad pārējā pasaule kļūst par smagu. Tādēļ mūsu 

skolu nevar pamest. Var tikai doties ceļojumā. Var sakravāt somas, iziet pa 

mūsu pasaulītes durvīm, iekāpt autobusā un doties. Doties iepazīt citu 

pasauli, pārkāpt citas skolas durvis, taču nekad neaiziet patiesi prom. 

Šajā numurā intervēju Elizabeti Pavlovu, kura Jēkabpils 2.vidusskolu 

absolvēja šogad un tagad jau ir pilntiesīga studente. Elizabete 2 gadus 

bija arī skolēnu parlamenta priekšsēdētāja. Kā viņai iet? To uzzināsi 

intervijas gaitā. 

1. Kur Tu mācies tagad? Kādu profesiju apgūsti? 
Tagad es mācos Valsts policijas koledžā. Šobrīd apgūstu 
arodizglītības programmu ”Policijas darbs”, bet, protams, 
mācīšos tālāk. Domāju, ka izvēlēšos studēt 
krimināltiesības, bet pagaidām neesmu par to vēl 
pārliecināta.  
2. Kāpēc izvēlējies mācīties šajā skolā? 
Izvēloties profesiju, pievērsu uzmanību komunikācijai ar 
cilvēkiem, jo man tas ir ļoti svarīgi. Ja nesanāktu iestāties 
Valsts policijas koledžā, tad otrā izvēle būtu Juridiskā 
fakultāte. 
3. Kāda ir Tava ikdiena? 
Septembrī es koledžā mācījos klātienē, kur pavadīju 
gandrīz visu dienu, bet vakaros papildus nodarbojos ar 
sportu. Kad valstī izsludināja ārkārtējo situāciju saistībā 
ar Covid-19, mums sākās pirmā prakse - no 21. oktobra 
līdz 16. novembrim. Praksē mēs strādājam ar 
pieredzējušiem policistiem, no kuriem iegūstam pieredzi 
un kvalitatīvas zināšanas.  
4. Kādas ir galvenās atšķirības starp Jēkabpils 
2.vidusskolu un skolu, kurā tagad mācies? 
Valsts policijas koledžā es apgūstu arodizglītības 
programmu, priekšmeti saistīti ar likumiem, policijas 
darba organizāciju, apgūstam tuvcīņu, ierindas mācību 
un daudz nodarbojamies ar sportu.  
5. Kas Tev, esot studentei, pietrūkst no skolas? 
Neskatoties uz to, ka tagad man apkārt ir labi skolotāji un 
jauki kolēģi, man tāpat pietrūkst klasesbiedru un 
skolotāju no manas mīļās Jēkabpils 2.vidusskolas. 
6. Tu, mācoties Jēkabpils 2.vidusskolā, 2 gadus biji 
skolēnu parlamenta priekšsēdētāja. Kā Tev noderēja 
šajā laikā iegūtā pieredze? 
Tas man deva lielāku pašpārliecinātību par sevi, kas man 
ļoti noder tagad kā studentei. Esmu ļoti priecīga, ka man 
bija dota tāda iespēja.  
7. Kuri mācību priekšmeti Tev patika labāk? Kāpēc? 
Sports, jo man ļoti patīk fiziskās aktivitātes. Mana ikdiena 
ir saistīta ar sportu gan skolā, gan ārpus tās. Mācoties 
Jēkabpils 2.vidusskolā patika tie priekšmeti, kuros varēju 
daudz komunicēt un izteikt savu viedokli. 
8. Vai ir kāds jautrs notikums, kas palicis prātā no 
skolas laikiem? 
Tādu ir daudz, bet pēdējais, kas ir man palicis atmiņā, tā 
bija gatavošanās Skolotāju dienai un izlaidumam.  
  
 

 
 
  

9. Ko Tu dari brīvajā laikā? 
Pavadu laiku sarunās ar tuviem cilvēkiem un 
draugiem.  
10. Ko Tu novēlētu Jēkabpils 2.vidusskolas 
skolēniem un skolotājiem? 
Es novēlu skolēniem un skolotājiem saudzēt vienam 
otru šajā neparastajā laikā, būt saticīgiem! 
Galvenais, ko ieguvu mācoties Jēkabpils 
2.vidusskolā, ir atziņa, ka, jo vairāk dari, jo vairāk vari 
izdarīt. Tāpēc noteikti iesaku nestāvēt malā un 
izbaudīt skolā pavadīto laiku, atrast sev tīkamākās 
nodarbes un iesaistīties, jo iespēju nudien ir daudz! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rakstu sagatavoja Arturs Pavlovs, 10.a 
 

Ja vēlies šo karjeras taku iet! 
Ja patīk sports, kā arī Tava ikdiena ir aktīva un 
piesātināta ar notikumiem, vēlies, lai katra diena 
nelīdzinās iepriekšējai, kļūsti par policistu! Tomēr, 
lai efektīvi darbotos kā policists, nepieciešama 
atbilstoša apmācība. 
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Intervija ar jauno un daudzsološo Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomes prezidentu  
Artjomu Bogdanovu 
Artjoms Bogdanovs (10.a) ir jaunais Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu 
padomes prezidents. Intervijas laikā viņš uz jautājumiem atbild, rūpīgi 
izvēloties vārdus, katru savu izteikumu pārdomājot.  

1. Ir zināms, ka Tu esi aktīvs skolas ikdienas dzīvē, bet šāda atbildība Tev ir 
pirmo reizi. Kādas ir sajūtas kā skolēnu padomes prezidentam? 
Patiesībā jūtos pārliecināts. Manuprāt, tas ir fantastiski, ka tev ir dota iespēja 
iesaistīties skolas attīstībā, tu vari kopā ar domubiedriem mainīt dzīvi skolā.  Dažkārt 
domāju, ka varbūt tas ir arī manas rosīgās darbības rezultāts, jo, lai būtu kāds 
atspēriens izaugsmē, ir taču kaut kur jāsāk. Tā kā man patīk būt aktīvam cilvēkam, 
tad es uzskatu, ka skolēnu padomes prezidenta amats arī ienesīs jaunas vēsmas 
manā ikdienā, turklāt es ļoti lepojos ar Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu 
sasniegumiem. Mūsu skolā aktīvi darboties ir noderīgi - vienmēr būs atbalsts no 
kāda skolotāja vai skolēna. 
2. Kādi ir Tavi galvenie mērķi un ieceres, ko vēlies īstenot? 
Vairāk vēlos vairāk uzklausīt Jēkabpils 2. vidusskolas skolēnu, skolotāju un skolas administrācijas viedokļus, lai 
būtu veiksmīga sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm. Protams, ir plānā arī dažas jaunas idejas. To izrunāšu 
kopā ar komandu, tad jau skatīsimies, varbūt pēc laika Jēkabpils 2. vidusskolā būs manāms, kas jauns. Vēlos 
paātrināt mūsu skolas attīstību digitālajā pasaulē, jo mūsdienās tai ir liela nozīme cilvēka dzīvē. 
3. Kā Tev liekas, vai ir viegli būt skolēnu padomes prezidentam? 
Manuprāt, ikvienam ir viegli būt par līderi, ja aiz muguras stāv patiesi spēcīgs atbalsts, kurš īstajā brīdī uzsitīs pa 
plecu. Ja tomēr izvēlas iet šo ceļu viens, tad, protams, nebūs viegli. Vienmēr ir jābūt gatavam pieņemt 
izaicinājumus, uzklausīt savus komandas  biedrus, sniegt padomus, iedrošināt un uzņemties rīkoties, darīt. 
4. Tu vienmēr esi enerģijas pārpilns un gatavs darboties. Kur tu smelies enerģiju, kas Tevi motivē? 
Paldies par komplimentu!  Vienmēr vados pēc principa, ka mērķim ir jāseko. Tas man var dažreiz traucēt izvērtēt 
prioritātes konkrētajā brīdī, bet rezultātā vienmēr ir pozitīvs noskaņojums un motivācija, lai turpinātu strādāt tālāk. 
Pasaulē nav mūžīgā dzinēja tikai tāpēc, ka viss šajā dzīvē beidzas. Tas pats ar grūtībām un problēmām. Pienāks 
diena, kad tas viss beigsies. Tas ir kā izturības pārbaudījums, un katrs no mums to pārdzīvos! 
5. Skolā un ikdienā rodas satraucoši brīži. Kā Tu sevi tajos nomierini? Vai ir kādas specifiskas metodes? 
Parasti šādās situācijās es uzreiz mēģinu nomierināties un pilnībā izprast situāciju. Tad atrodu racionālākos 
risinājumus un vajadzības gadījumā lūdzu palīdzību. Tas vienmēr palīdz pieņemt pareizu un apdomātu lēmumu. 
6. Ar ko Tu pats nodarbojies ārpus skolas? Kādi ir Tavi hobiji? 
Mans hobijs ir sports. Man patīk peldēšana. Parasti man tas palīdz atpūsties no ikdienas rutīnas. Es arī ļoti 
interesējos par IT tehnoloģijām. 
7. Vai piekrīti, ka spēja vadīt Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomi veidos Tavu konkurētspēju darba 
tirgū nākotnē? 
Piekrītu, tas ir ļoti iespējams, jo šeit ir jāsagatavo runas, jāvada sapulces, jāpalīdz organizēt pasākumi, un tas 
prasmīgi spēj sagatavot dažādām dzīves situācijām, iemāca būt elastīgam un nepadoties. 
8. Vai jau esi izlēmis, kurp dosies mācīties pēc Jēkabpils 2. vidusskolas? Par ko vēlies kļūt? 
Varbūt par datordizaineri. 
9. Kāds ir Tavs dzīves moto un kāds ir Tavs novēlējums skolēniem? 
Nekad nepadodieties un sasniedziet savus mērķus! Dariet visu iespējamo, lai jūs justos laimīgi dzīvē! 
 
Pēc šīs intervijas varu droši apgalvot, ka skolēnu padome ir nonākusi drošās rokās. 

Intervēja Daniella Saveļjeva, 10.a 
 

 

Veidosim skolas dzīvi labāku! 

Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu 

padome 2021./2022.m.g. 

   
  

NEDAUDZ PAR MUMS 
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Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomes dalībnieki:  

Artjoms Bogdanovs (10.a) - skolēnu padomes prezidents 

Daniella Saveļjeva (10.a) - skolēnu padomes prezidenta vietnieks 

Anželika Orlova (7.c) - skolēnu padomes lietvede 

Karina Kovaļova (7.a), Marks Minalto (7.a), Diāna Kalverša (7.b), Daniela Dolgova (7.c), Rūta Rutka (7.c), 

Vadims Fjodorovs (8.a), Daniels Semjonovs (8.b), Jekaterina Kozlova (8.c), Darja Semoņenko (9.a), 

Viktorija Siliņa (9.a), Arina Leščova (9.b), Anna Bobrova (11.a), Nikola Baklanova (11.a), Karina Isakova 

(12.a), Ksenija Naumova (12.a). 
Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomes koordinatore: direktora vietniece Silvija Avišāne. 

KAS MĒS ESAM? 
Mēs esam radoši un aktīvi cilvēki, kuri rūpējas par skolēnu labklājību skolā, padarot skolas 
dzīvi daudz krāsaināku un interesantāku. 
Mēs par sevi.... 
Man ir liela vēlēšanās darboties skolēnu padomē, jo kopā mēs varam vienoties par 
veicamajiem darbiem skolas dzīvē. Mums ir paveicies ar jauno skolēnu padomes prezidentu, 
jo Artjoms ir ar lielu atbildības sajūtu. Komandas darbs - tā ir spēja darboties kopā. 

Daniels Semjonovs, 8.b 
Darbojoties skolēnu padomē var ne tikai apgūt kaut ko jaunu, bet arī iemācīties 
sadarboties ar iepriekš nepazīstamiem skolēniem no savas skolas. Padomes mērķis ir 
padarīt skolas dzīvi aizraujošāku. Bet, lai mūsu darbs būtu kvalitatīvs un saliedēts, mēs 
apmeklējām koučingu, kur mēs mācījāmies strādāt komandā. Pirmais kopīgais darbs 
bija gatavošanās Skolotāju dienai. Daļa no padomes locekļiem grieza lapas, daļa 
zīmēja uz tām, bet visi kopā līmējām, likām dāvanas, piešuvām lentītes utt. Kopā 
pasniedzām skolotājiem nelielās dāvaniņas. 
Darja Semoņenko, 9.а 

Kopumā man ļoti iepatikās šī gada skolas padomes sastāvs. Visi dalībnieki ir interesantas 
personības, ir draudzīgi un izpalīdzīgi, tāpēc ir viegli uz viņiem paļauties. Balstoties uz 
kopīgo darbu semināros un dažādās skolas akcijās, piemēram, tādās kā Skolotāju diena 
un “Dod ķepu, draugs”, varu bez grūtībām secināt, ka mums visiem bija iespēja atrast 
kopīgu valodu, un mums tas izdevās, mēs labi sadarbojamies un nepieviļam viens otru. 

Anna Bobrova, 11.a 
Mūsu kolektīvs ir draudzīgs. Mēs risinām visus jautājumus kopā un 
uzklausām viens otru. Septembrī mums notika koučinga nodarbības. 

Tur mēs uzzinājām daudz ko jaunu, piemēram, iemācījāmies labāk 
darboties komandā, kā arī mēs iepazinām viens otru daudz labāk. 

Tagad tas palīdz mums darboties kā komandai. Es nenožēloju, ka 
pievienojos skolas padomei, jo tā ir ļoti laba pieredze un es iepazinu 

daudzus jaukus cilvēkus. 
Karina Kovaļova ,7.а 
Man patīk darboties skolēnu padomē, jo ir izveidojusies jauka 
komanda, kuru vada enerģisks skolēnu padomes prezidents. Kopā 

sanākšanas reizes mums vienmēr notiek mierīgā gaisotnē. Mēs noteikti 
kļūsim labi draugi! 

Marks Minalto, 7.a 
Tā kā mūsu skolas padomē esmu tikai pirmo gadu, bija intriģējoši 

piedalīties skolēnu padomes pasākumos, piemēram, skolēnu padomes 
saliedēšanas nodarbību ciklā ”Lidojums”. Uzdevumi, ko pildījām, bija 

interesanti, aizraujoši un pamācoši - tie palīdzēja man ātri iepazīties ar 
saviem jaunajiem domubiedriem, kā arī pārvarēt savu nedrošību. 

Arina Leščova, 9.b 
Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomē ir ļoti draudzīgi, izpalīdzīgi un 

pozitīvi cilvēki. Vienmēr cenšamies palīdzēt grūtā situācijā. Katrs no 
mums padomē ir ļoti svarīgs un īpašs cilvēks. Mēs priecājamies, ka 

esam tās locekļi. 
Diāna Kalverša, 7.b 

Katram no mums skolēnu padomē ir savs darbs. Mēs palīdzam viens 
otram. 

Vadims Fjodorovs, 8.a 
Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padome 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PADOME 2021./2022.M.G. 
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  SKOLA BĒRNA ACĪM... 

1. septembrī – Zinību dienā pat Latvijas daba ar spožu sauli sveica visus, kas uzsāka jaunu darba cēlienu 
– augšupkāpienu zinību kalnā. 
Mēs visi bijām mazi, un katram no mums skolā, sākot ar pirmo klasi, kaut kas patika visvairāk, kaut kas 
ne tik ļoti. Arī mūsu paši mazākie, atraktīvie, jautrie, veiklie un talantīgie skolēni šogad uzsāka savas 
skolas gaitas pirmajā klasē, kur, protams, jau ir izveidojies vismaz neliels, bet savs priekšstats un 
viedoklis, kas ir skola, kāda tā ir un kas tajā patīk vai arī nepatīk. Tāpēc iztaujājām vairākus 1.klašu 
skolēnus, lai noskaidrotu, kā viņiem klājas skolā, kas te jauks un iepriecinošs, bet kas varbūt nav tik 
patīkami, kā viņi bija iedomājušies. 
1.a klases skolēni ir aktīvi, interesanti un unikāli. Viņi ir ļoti aktīvi stundās. Visiem 1.a klases skolēniem skola 
patīk. Galvenais - 1.a klasē mācās ļoti dzīvespriecīgi bērni! 

Anastasija Ažikina: ”Es gribu skolā iemācīties rakstīt, tāpēc man 
patīk skola!” 
Martins Meļņiks: ”Man patīk skola. Gribu iemācīties daudzas 
lietas, lai pēc tam varētu strādāt un dzīvot laimīgi. 
Kirils Zubovs: ”Man patīk lasīt un rakstīt skolā.” 
Myroslava Trotsan: ”Man patīk visi mācību priekšmeti skolā!” 
Andželīna Račko: ”Man patīk viss! 
Amēlija Pavlova: ”Man nepatīk, kad starpbrīžos skolēni ir skaļi un 
skrien.” 
Damirs Butorins: ”Man 
nepatīk, kad vecāko klašu 
skolēni slikti uzvedas.” 

1.a klases audzinātāja Jeļena Džeikuna 

Mums, 1.b klases bērniem, patīk iet uz skolu. Mazie pirmklasnieki 
saprot, ka šodienas mācības būs noderīgas nākotnē. Bērni priecājas par 
sporta un angļu valodas stundām. Skolā ir arī draugi un kopīga 
darbošanās. Kā saka Ņikita, te ir tik jautri un interesanti. Lai mums 
izdodas izaugt par labiem cilvēkiem! 

1.b klases audzinātāja Vija Stepa 

 

1.c klases bērni, 

Jautri čalojot un smejot, 

Iet ar sajūsmu uz skolu. 

Patīkot te viņiem viss- 

Burti, cipari un spēles, 

Jautrās dziesmas, dzejoļi,  

Sportā vingro tie bez bēdām. 

Vai mums kaut kas nepatīk? 

1.c klases audzinātāja Jolanta Šinkūne 

 
1.d klasē mācās 28 bērni – 
zinātkāri, aktīvi, radoši. Ar 
prieku apmeklē skolu, prot 
sadarboties. Prot būt gan 
nopietni, gan jautri. Reizēm 
arī gadās kāds sīks 
nedarbs vai kašķis, bet 
bērni labi prot risināt arī 
šādas situācijas!  

 1.d klases audzinātāja Anita Ščegalkova 
 

1.e klasei visiem patīk mācīties skolā. Viņiem patīk klases audzinātāja, jaunie draugi, patīk 
sportot, zīmēt, rakstīt, lasīt, aktivitātes klasē, bet visvairāk patīk mūzikas stunda. Kas mums 
nepatīk? Nepatīk nepaklausīgi bērni! 

1.e klases audzinātāja Ilona Bikovska 
 

Te nu nevar skaļi teikt,  

Starpbrīžus vēl garākus, 

Noteikti mums gribētos, 

Lai ar draugiem kopā būtu, 

Spēlētos un jokotos. 

1.c ar skaļām balsīm, 

Skolu pieskandina nu ik dienu! 
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1.i klasē mācās 28 skolēni – 15 zēni un 13 
meitenes. No klases viens bērns labprātāk neietu 

uz skolu, bet paliktu mājās spēlēties. 😊Pārējie 27 

labprātāk dodas uz skolu, jo skolā notiek 
interesantas un patīkamas lietas. Skolēniem patīk 
mācīties, uzzināt jaunas lietas, patīk svinēt kopā 
svētkus, satikt draugus un skolotāju. Kā saka 
Patrīcija Stanka: “Man skolā patīk viss!” Lietas, 
kas bērnus uz doto brīdi neapmierina, ir jaunā 
klase. (Uz doto brīdi mācāmies citā klasē) To 
minējuši septiņi skolēni. Skolēni ilgojas pēc savas 
klases, kurā katrs stūrītis un plauktiņš jau kļuvis 
mīļš. Ne velti latviešiem ir teiciens: “Mājās pat 
sienas palīdz.” Ar bērniem varam kopā teikt, ka 
skolu esam paguvuši jau iemīļot un mīļi saukt par 
otrajām mājām.  

1.i klases audzinātāja Anda Jurgeviča 

Dar' man tēvis pastaliņas, 
Pērc man staltu cepurīt', 
Šuj man svārkus māmuliņa: 
Skolā ieti man gribas 
/Auseklis/ 

Arī 1.u klases bērni ir kļuvuši par skolēniem. Katrs ar savu 
domu, izpratni un sparu. Jā, tik dažādi, bet tik ļoti jauki un 
zinātkāri. Skolēni labprāt dara un grib darīt, uzzināt, apgūt 
jaunas lietas. Nekad nepadodas un atbalsta viens otru. 
Protams, neiztikt bez ķildām, kā jau katrā ģimenē, bet tās tikai 
stiprina  un iemāca jaunas lietas, emocijas. 

Skolēni labprāt nāk uz skolu, ar prieku ieskrien klasē un ar platu smaidu saka –“Labrīt!”. Kad pajautāju 
saviem klases bērniem: “Kas tev patīk, nepatīk skolā?” Ņikita uzreiz droši atbildēja: “Man patīk daudz 
mācīties, uzzināt jaunas lietas, satikt draugus. Kas man nepatīk? Nē, man viss patīk, ļoti patīk!” Jāatzīst, ka 
viņš bija ļoti pārsteigts par tādu jautājumu: “Kas tev nepatīk?” Vai tā vispār var būt? Arī Haralds  no blakus 
sola piebiedrojās: “Vēl mums patīk lego un matemātika, jo tur nav jālasa!”. Savukārt Annija teica, ka viņai 
ļoti patīk latviešu valoda un, protams, skolotāja. Bet Markam ļoti garšo pusdienas, viņš nāk uz skolu un nevar 
sagaidīt, kad varēs ēst pusdienas, tās esot ļoti garšīgas. 
Ar prieku varu teikt, ka bērniem patīk skolā, viņi labprāt darbojas un, skolotāju vadīti, iegūst jaunas 
zināšanas.  

1.u klases audzinātāja Aiva Avsjukeviča 

Mēs esam 1.m klase. Paralēli visiem mācību priekšmetiem mācāmies vēl mūziku un arī 
apgūstam kāda mūzikas instrumenta spēli. Klasē esam 26 skolēni.  
Esam ļoti aktīvi, enerģiski un, kā jau mūzikas klase, dziedoši. Ļoti patīk dažādas kustību 
aktivitātes un rotaļas. Ļoti patīk tikties ar klasesbiedriem. Skola patīk visiem! 
Jēkabam un Keitai patīk mācīties. Ralfam patīk kaut ko pagatavot pašam savām rokām. 
Selīnai patīk visi skolotāji! Dārtai, Aļesjai un Markusam patīk rakstīt. Rūtai patīk viss, kas 
notiek skolā! 
Taču Gabrielai, Montai, Viktorijai traucē troksnis, kas reizēm ir liels! Īpaši stapbrīžos. Jēkabam nepatīk, ja 
kādi bērni sastrīdas! Rūtai un Keitai nepatīk, ja kāds melo un kaitina! 
Taču kopumā viss ir labi! 

1.m klases audzinātāja Dace Pauļuka 

Zīmīgi ir pievērst uzmanību, ka visiem aptaujātajiem pirmās klases skolēniem patīk skola, ir prieks 
pavadīt laiku ar draugiem, patīk mācīties, patīk klasesbiedri un klases audzinātāja. Varu droši teikt, 
ka mūsu skolas pirmo klašu audzēkņi ir jau “lieli” un čakli, spriežot pēc vēlmes komunicēt, droši 
izteikt savu viedokli un cieņas, kuru izrāda cits pret citu. Mums, divpadsmitajiem, aug rosīga, 
zinātkāra un draudzīga maiņa! 

Rakstu sagatavoja  
Karina Isakova, 12.a 

SKOLA BĒRNA ACĪM... 

Tā mēs samīļojam tos, 
kuriem smagi ap sirsniņu 

 

Skolā ieti man gribas 

Pēc kopā padarīta darbiņa  
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Ir sācies 2021./2022.mācību gads. Skola ir sarosījusies un atdzīvojusies no vasaras karstā klusuma. Tajā 
atkal skolēni mācās, sarunājas, smejas, dzied, vingro, priecājas, dusmojas, stāsta noslēpumus, 
draudzējas un dažreiz ķildojas, steidzas uz pulciņu nodarbībām, apmeklē konsultācijas. Katru gadu mūsu 
skolā mācības uzsāk jauni skolēni un visa dzīve sākas it kā no jauna - jauns klases kolektīvs, jauni draugi, 
jauni skolotāji. 

KĀ 7.KLAŠU SKOLĒNI JŪTAS PIE MUMS? 
7.c klasē mācās 24 skolēni (11 meitenes, 13 zēni). 10 skolēni mācās kopā jau no 1.kl., pārējie pievienojušies  
no 4.kl. Patīk kopā pavadīt laiku ekskursijās, klases vakaros (diemžēl pēdējā laikā tādi pasākumi izpalikuši). Klasē 
ir sportisti (volejbolisti, futbolisti, vieglatlēti), kuri apmeklē Sporta skolu, ir mākslinieki, kuri papildus apmeklē arī 
Mākslas skolu, ir meitenes, kuras aizraujas ar HIP-Hop dejām. 3 skolnieces iesaistījušās Jēkabpils 2.vidusskolas 
skolēnu padomes aktivitātēs.  
1. Kāpēc izvēlējies mācīties Jēkabpils 2.vidusskolā?  

• Lielākā daļa norāda, ka patīk, ka skola ir moderna, 
klases aprīkotas ar tehnoloģijām. 

• Daudzi skolēni norāda, ka iemesls arī tāds, ka dzīvo 
skolas tuvumā. 

• Daļa skolēnu uzsver, ka viņus apmierina skolas 
piedāvātās izglītošanās iespējas. 

• Daži norāda arī uz to, ka skolā mācās brāļi un māsas. 
Ir jau pieraduši pie skolas, līdz ar to negribēja mainīt 
vidi.  

2. Vai Tev patīk šeit mācīties?  
Skolēniem patīk mācīties šajā skolā. Kāpēc? Jo skolā māca skolotāji, kurus jau pazīst no pamatskolas, līdz ar to 
jūtas drošāk, patīk, ka skola ir izremontēta, tā ir liela un plaša, ar daudziem uzlabojumiem, apmierina klasesbiedri. 

3. Kurš mācību priekšmets patīk visvairāk? Kāpēc?  
7.c klasē nav viena izteikta populārākā mācību priekšmeta. 
Katram bērnam patīk kāds cits mācību priekšmets. Skolēni 
nosauca dažādus mācību priekšmetus- teātra māksla, vizuālā 
māksla, sports, krievu valoda, angļu valoda, vēsture, datorika, 
dizains un tehnoloģijas, ģeogrāfija, bioloģija, latviešu valoda.  
Pārsvarā patīk tie mācību priekšmeti, kuri padodas. Krievu 
valoda un angļu valoda patīk tiem skolēniem, kuriem padodas 
šīs valodas. Dizains un tehnoloģijas patīk, jo var strādāt ar 
instrumentiem, dažādiem materiāliem, nodarboties ar 
kokgriešanu. Ģeogrāfija patīk, jo grib uzzināt vairāk par zemi. 
Bioloģija, jo tur māca par augiem un orgāniem. Sports patīk, jo 
ir viegls un interesants mācību priekšmets, ir “forša” skolotāja, 
paši nodarbojas ar sportu – tāpēc patīk, ir labas atzīmes.  
Latviešu valoda, jo ir laba skolotāja, teātra māksla, jo ir 
interesanti un viegli.  

4. Kādas ir domas par savu klasi?  
Skolēniem ir labas un pozitīvas domas par klasi. Uzskata, ka klase ir jautra un saticīga. Daži norāda, ka skaļa, 
bet draudzīga. Uzskata, ka starp visām 7.klasēm ir visstiprākā un visjautrākā. Esam tādi paši kā visi!  
5. Kādi Tev šķiet pārējie mūsu skolas skolēni?  
Skolēni domā, ka pārējie skolas biedri ir gan draudzīgi, gan jautri, labi, pozitīvi, interesanti, lielākā daļa diezgan 
“ok”(labi). Vēl tiek uzsvērts, ka grūti spriest, jo šajos ierobežojuma laikos nav iespējams iepazīties ar skolas 
biedriem.  
6. Kādi Tev šķiet mūsu skolas skolotāji?  
90% aptaujāto skolēnu norāda, ka skolotāji ir gudri,79% - jautri, 
58% - nopietni, 52% - radoši, 47% - prasīgi, 42% - atsaucīgi, 42% 
- stingri. 
7. Vai Tu proti saplānot laiku mācībām, mājas darbiem, 
brīvajam laikam, sportam u.c. lietām?  
Skolēnu atbildes ir dažādas, bet 43% domā, ka gandrīz vienmēr, 
37% - daļēji, 10% - vienmēr, 10% - nekad. 
8. Ko novēlat mūsu skolai? 
Novēlam skolai entuziasma pilnus skolotājus, gudrus un 
zinātkārus skolēnus! Lai skola kļūst vēl modernāka un pielāgojas 
visiem nākotnes izaicinājumiem!  

7.c klase un klases audzinātāja Ineta Dišlere 

ES JŪTOS KĀ PIE SAVĒJIEM 
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7.d klases skolēni ir draudzīga un atsaucīga klase. Tas ir kolektīvs, kur viens otru atbalsta, ciena un novērtē. 
Mācību darbs nav izņēmums - skolēni ir motivēti, cenšas darboties atbilstoši savām spējām, palīdzēt viens otram 
un atbalstīt. Cieņpilna un pozitīva attieksme ir arī pret citiem skolas skolēniem, skolotājiem un tehnisko personālu. 
Protams, kā jau jebkurā kolektīvā, gadās arī kāda nesaprašanās vai konfliktsituācija, bet viss tiek pārrunāts, 
izanalizēts un atrisināts mierīgā ceļā. 

1. Kāpēc izvēlējies mācīties Jēkabpils 2. vidusskolā ? 

Lielākā daļa 7.d klases skolēnu saka, ka šī skola 

iepatikusies jau mācoties pagājušajā gadā, jo te ir lieliski un 

pretimnākoši skolotāji, ar tehnoloģijām aprīkoti kabineti un 

arī draugi ir ieteikuši nākt tieši uz Jēkabpils 2. vidusskolu, 

vērtējot to kā vienu no labākajām Jēkabpilī. Dažiem 

skolēniem iemesls ir daudz vienkāršāks – skola atrodas 

tuvāk mājām. 

2. Vai Tev patīk šeit mācīties? Kāpēc? 

100% visi 7.d klases skolēni atbildēja, ka viņiem patīk šeit 

mācīties. Pamatojums: laipni skolotāji, ļoti draudzīga klase, 

šajā skolā ir daudz draugu, gaiša un patīkama atmosfēra, 

atsaucīgi skolotāji un lieliska klases audzinātāja, te nerodas 

nekādas problēmas. 

3. Kurš mācību priekšmets patīk visvairāk? Kāpēc? 

Lai arī lielākā skolēnu daļa saka, ka patīk visi mācību priekšmeti, jo katrā no tiem var atrast ko interesantu, pavērot 

skolotāju, darboties u.tml., tomēr līdera pozīcijas ieņem sports. Kāpēc? Tur nav jādomā, tur var izkustēties, 

“izvēdināt galvu” un vienkārši atpūsties. 

Protams, interesanta ir arī ģeogrāfija, jo var uzzināt kaut ko jaunu, nezināmu, teātra māksla, kur var patēlot,  

klases stunda, jo var izrunāties, “izkratīt sirdi”, un neatpaliek arī datorika, vizuālā māksla un pat latviešu valoda. 

4. Kādas ir  domas par savu klasi? 

7.d klase? Bez šaubām, draudzīga un jauka klase. Klasesbiedri kā jau klasebiedri – var būt kā draugi un palīgi, 

bet var arī “iekost”. Labākais, ka neesam liela klase, līdz ar to klusāki un atsaucīgāki. Bet kā jau pusaudži – 

dažreiz pozitīvi un lieliski, dažreiz liekas, ka skaļi un neizprotami. 

5. Kādi Tev šķiet pārējie mūsu skolas skolēni? 

Ir dažādi. Kopumā gan liekas, ka viss ir normāli, galvenais, ka paši neiesaistāmies nekādos konfliktos, strīdos. 

Īstenībā nav problēmu ar citiem skolēniem, dažiem pat nav viedokļa par šo, kādi ir citi.  

6. Kādi Tev šķiet mūsu skolas skolotāji? 

Ja teiktu, ka tikai labi skolotāji, tas būtu par maz teikts. Visi ir laipni, izpalīdzīgi, labsirdīgi, jauki, saprotoši…. 

Liekas, ka visas skolotājas un skolotāji ir labi, atkarīgs jau ir no klases, cik laba uzvedība un attieksme pret darbu 

ir mums pašiem – skolēniem. 

Pat, ja arī kāds skolotājs sadusmojas, tāpat paliek laipns un atbildīgs. 

7. Vai Tu vari sadalīt laiku skolai, mājasdarbiem, ārpusskolas pulciņiem un brīvajiem brīžiem? 

80% skolēnu saka, ka nav problēmu sadalīt laiku, 

vajag tikai gribēt, bet 20% piekrīt, ka neprot un dažreiz 

arī neredz jēgu kaut ko ļoti darīt – ir tikai mācības un 

brīvie brīži, jo neapmeklē neko ārpus skolas. 

8. Ko novēlat mūsu skolai? 

1) turpināt priecēt mūs, 

2) visu tikai to labāko, 

3) lai nekas nemainās, jo šobrīd ir viss labi, 

4) lai nebeidz darboties, 

5) lai skolā ir jauki skolotāji, 

6) lai visi ir draudzīgi… 

Skolai tiek novēlēts viss tikai labākais, taču gandrīz 

katram skolēnam klāt ir mazs lūgums – lai skola turpina 

darboties kā īsta skola (mācīties klātienē) un visi ir 

veseli, jo slimošana ir tas, kas šobrīd laikam skar ne 

tikai pieaugušo, bet arī katra skolēna domas, prātu, 

ikdienu… 

Jautāsi, kāda ir 7.d klase? Lieliska, jo viņiem ir lieliska audzinātāja… 😊 

7.d klase un klases audzinātāja Līga Radzeviča 

ES JŪTOS KĀ PIE SAVĒJIEM 



 15. 

  

Desmitās klases skolēni ir pavēruši sava nākamā dzīves posma durvis-vidusskolas gaitas ir sākušās. Šajā mācību 
gadā Jēkabpils 2.vidusskolas 10.a klasē mācās 21 skolēns. Marta, Madara un Alvis līdz šim mācījās citās 
Jēkabpils skolās. Skolas avīzes redakcija lūdza jauntapušos vidusskolēnus izteikt savu viedokli par pirmajām 
izjūtām šeit, Jēkabpils 2.vidusskolā. 
1. Kurā skolā Tu pabeidzi 9.klasi? 
2. Kāpēc neturpināji mācīties šajā skolā?  
3. Kāds bija Tavs pirmais iespaids par jaunajiem 
klasesbiedriem Jēkabpils 2.vidusskolā? 
4. Kā Tu jūties pēc diviem mēnešiem šajā skolā? 
5. Vai jau esi atradusi  domubiedrus klasē? 
6. Vai Tavs sekmju līmenis ir paaugstinājies vai pazeminājies, 
pārnākot mācīties uz šo skolu? Kāpēc? 
7. Vai Tu vari apgalvot, ka šī ir Tava skola? Kāpēc? 

 Marta Veikša (10.a) 
1. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. 
2. Gribēju uzsākt mācības vidusskolā kādā citā 
skolā, lai būtu pārmaiņas. 
3. Lielākā daļa bija ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi. 
4. Labi, patīk klase. 
5. Daļēji. 
6. Apmēram ir tāds pats, varbūt nedaudz 
paaugstinājies. 
7. Īsti nē, jo šeit daudz cilvēku pēc tautības nav 
latvieši, tāpēc bieži es jūtos atšķirīgāka. 
    
 
  

VIDUSSKOLĒNU PULKĀ 

“MAZĀ BILŽU 

RĀMĪTI…” 

 
 
 
 
 
 

Valoda, novadi, pilsētas, pagasti, 
upes, lieli un mazi ezeriņi,  
mākoņi, pļavas, liepu smarža 
ziedēšanas laikā – tik daudz nekur 
negaistošu pazīšanās zīmju, 
saistvielu un atslēgas vārdu, vedošu 
uz vienu pašu ļoti īpašu, nozīmīgu 
un skanīgu vārdu: LATVIJA. 
Tuvojoties Latvijas Republikas 
proklamēšanas 103. gadadienai, 
aicinu klātienē esošos 1.-3. klašu 
skolēnus piedalīties kopīgā 
līdzdalības akcijā  
“Mazā bilžu rāmīti…” – zīmējot 
atklātnes, kas būs katra skolēna 
izveidotais viņa Latvijas vērtību 
stāsts. 
Atklātnītes savērsim uz 
sarkanbaltsarkaniem dzīpariem pie 
svinīgās svētku sienas Rīgas ielā 
200, Jaunajā ielā uz stāvos 
esošajiem stendiem. 
Ierosmei un noskaņai var 
noskatīties  
https://www.youtube.com/watch?v=
6_rUjBMUlDI&ab_channel=Unknow
nBecca 

Madara Priževaite (10.a) 
1. 9.klasi pabeidzu Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijā. 
2. Neturpināju mācīties šajā 
skolā, jo gribēju nomainīt 
vidi. 
3. Pirmais iespaids par 
klasesbiedriem bija 
patīkams, likās ļoti draudzīgi. 
4. Pēc diviem mēnešiem šajā skolā jūtos ļoti 
labi. 
5. Klasē esmu atradusi domubiedrus. 
6. Pārnākot uz šo skolu, mans sekmju līmenis 
ir paaugstinājies, jo šajā skolā  mācīties ir 
daudz vieglāk. 
7. Es varu apgalvot, ka šī ir mana skola, jo te 
es jūtos labi un droši. 
 
Paldies par sarunu! 

Rakstu sagatavoja Raiva Vilka,10.a 

 

KONKURSS "TĪRAI LATVIJAI" 
Piedalies “Zaļās jostas” rīkotajā Vislatvijas makulatūras 
vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”! 
Līdz 2021./2022. m. g. 1. semestra beigām Jēkabpils 2. vidusskola 
izsludina pirmo makulatūras vākšanas starpposmu. Konkurss 
norisināsies līdz 2022. gada 15. martam.  
Tā ir iespēja sacensties ar citām izglītības iestādēm, nosakot aktīvākos 
dalībniekus un zaļā dzīvesveida atbalstītājus. 
Konkursa mērķis: 
✓ Veidot izpratni, ka sabiedrība ar 
savu rīcību var samazināt pašu radīto 
atkritumu apjomu;  
✓ Parādīt praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu 
taupīšanas iespējas;  
✓ Veicināt teorētisko zināšanu nostiprinājumu praktiskā darbībā, 
tādējādi attīstot jauniešos atbildības sajūtu par cilvēku darbības 
sekām. 
Drīkst nodot:  
biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar 
auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus (nav nepieciešams 
atskavot), bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona 
izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam). 
Netiek pieņemts:  
fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki, uzlīmes, kā arī slapja un netīra 
makulatūra. 
Savāktās makulatūras nodošana: 
Uzkrātajai makulatūrai jābūt saformētai pa vienībām – jebkāda veida 
kastēs, maisos vai sasietai saiņos  ietilpībā līdz 30 kg. Makulatūra tiek 
pieņemta: 
Jaunajā ielā 44 – piektdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00 1.20. vk. 
Rīgas ielā 200 – piektdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00 skolas 
iekšpagalma garāžā. 
Balvas tiek noteiktas 2 nominācijās: visvairāk savāktais 
makulatūras daudzums izglītības iestādē un visvairāk savāktais 
makulatūras daudzums uz vienu audzēkni. Turklāt izglītības iestāde 
par katru savākto tonnu makulatūras saņem 5 kg jauna papīra.  



 

16. 

 
PAR LABO DARBU NEDĒĻU  

“Palīdzi citiem, citi palīdzēs tev”; “Labs darbiņš tas, kas 
padarīts” – šādu dzīves gudrību vēstī latviešu tautas 
sakāmvārdi, un tie no paaudzes paaudzē vedina darīt labus 
darbus. 
Bet jo īpaši apzināties sevi kā labo darbu veicēju katram skolēnam Jēkabpils 2. 
vidusskolā bija iespēja laikā no 4. līdz 10. oktobrim, piedaloties Labo darbu nedēļā. 
Lai padarītu labos darbus redzamākus, katra klase simboliskos dalības 
apliecinājumus, krāsainas plaukstiņas, pielika uz kabineta durvīm, kas vēstīja par 
paveiktiem daudziem, daudziem maziem, labiem darbiem un to darītājiem. 
Lūk, daži labo darbu piemēri: 
7.b un 1.c klase sagādāja vairākus kilogramus zīļu Līgatnes takas iemītniekiem, 
kā arī piedalījās Rīgas zoodārza akcijā “Zoozīļuks 2021”; 
3.a klase iepriecināja apkārtējos, izveidojot dārzeņu izstādi “Rudens veltes”; 
4.e, 4.m un 5.i klase iesaistījās apkārtnes uzkopšanā, palīdzot sagrābt rudens 
lapas skolas teritorijā; 
7.a klase palīdzēja skolas bibliotēkā sakārtot un 
salabot grāmatas; 

3.b klases skolēni Labo darbu nedēļā tika rosināti pamanīt savas, klases biedru, tuvinieku, 
apkārtējo vēlmes un vajadzības skolā, mājās, sabiedrībā. Līdz ar to īstenojās dažādas 
apņemšanās: labi uzvesties pilsētas sabiedriskajā transportā, staigāt maiņas apavos 
skolā, katru dienu lasīt 3 lapaspuses daiļliteratūras, un klase kopīgi piedalījās Jēkabpils 
Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīcas sakopšanas darbos. 

3.m, 1.d un daudzas citas klases iesaistījās labdarības 
akcijā “Dod ķepu, draugs!”, ziedojot pārtiku dzīvnieku 
patversmes iemītniekiem; un nedēļas garumā atzīmēja 
individuāli paveiktos labos darbus. 
5.c klases skolēni nolēma iepriecināt savus klases 
biedrus, nedēļas garumā ievērojot katras dienas īpašo 
apņemšanos: Komplimentu diena; “Dod PIECI diena”; 
Diena bez sliktiem vārdiem; Pieklājības diena; Diena bez 
telefona; 

3.u klases Labo darbu nedēļa izskatījās šādi: Sakārto klasi un vidi sev apkārt!; Pasaki 
“paldies!”; Pasmaidi un uzmundrini!; Sasveicinies!; Atbalsti mazos draugus – 
mājdzīvniekus! 
7.d klase īpašu uzmanību pievērsa saviem klases biedriem, uzturot draudzīgu 
komunikāciju un sadarbību savā starpā – Komplimentu diena, Apsveikumu diena, Paldies 
diena, Atbalsta diena, Labo vārdu diena. 
Tā ir tikai neliela daļa no paveiktā. Ja arī šajā nedēļā neizdevās veikt lielu un pamatīgu darbu, tā bija 
brīnišķīga sajūta - redzēt, ka darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu, negaidīti kādu iepriecināt un gūt 
pašiem gandarījumu par paveikto. 

Jēkabpils 2. vidusskolas direktores vietniece Sarmīte Straume 

“DOD ĶEPU, DRAUGS!” 

4. oktobris – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Mūsu 
skolā no 4.-10.oktobrim notika labdarības akcija “Dod ķepu, draugs!” 
Tās laikā visi tika aicināti nebūt vienaldzīgiem un palīdzēt Jēkabpils 
patversmes dzīvniekiem! Labdarības akcijas rezultātā tika savākti 
vairāki desmiti kilogramu dzīvnieku pārtikas un citas dzīvnieku 
apkopei noderīgas lietas. Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomes 
locekļi tās palīdzēja nogādāt Jēkabpils dzīvnieku patversmes 
dzīvniekiem.   
Liels paldies skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem par 
atsaucību, par spēju nebūt vienaldzīgiem pret tiem, kas mums ir 
līdzās!                           Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padome 
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