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Februāris 

2020 

Iznāk 

kopš  1994. gada 

…UN DZIMA PILSĒTA 

Atklājot laika atskaiti līdz pilsētas svētkiem, kas šogad veltīti 
Jēkabpils 350 gadu jubilejai un notiks no 25. līdz 27. jūnijam, 12. 
februārī Vecpilsētas laukumā tika uzstādīts simbolisks 
laikrādis. 
2020. gada 12. februārī Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils 
350 gadu jubilejas ieskandināšana –  „...un dzima pilsēta: 
šodien Jēkabpilij 350!” – , kurā piedalījās arī mūsu skolas 10.-
11. klašu skolēni.   

1670. gada 12.februārī, kā rakstīts senos vēstures avotos, apmetnei jeb slobodai pie Salas kroga hercogs 
Jēkabs piešķīris pilsētas tiesības, devis vārdu Jakobštadt un ģerboni, kurā redzams viņa nošautais lūsis. 
Tā kopš 17. gadsimta Jēkabpils ģerbonī ir izveicīgais lūsis pie egles. Pilsētā lūša pēdas manāmas vēl arvien, 
bet pats lūsis apmeties pilsētas sirdī – Vecpilsētas laukumā. 
Skaistajā pilsētas jubilejas pasākumā klātesošos sveica un uzrunāja pilsētas domes pārstāvji. Pasākuma laikā 
LU Latvijas vēstures institūta un LVVA vadošā pētniece Dr.hist. Mārīte Jakovļeva uzstājās ar lekciju 
“Jēkabpils un apkārtne Kurzemes hercogu laikos: ieskats vēsturē”. 
Rakstniece Skaidrīte Gailīte pastāstīja par topošo grāmatu, kas būs 
veltīta pilsētas jubilejai. Tā iecerēta kā autores un jēkabpiliešu sajūtu un 
attieksmes esence. Kā ceļojums pa abiem pilsētas krastiem ar atkāpēm 
tuvākā un tālākā pagātnē. Grāmatu veido stāstījums par pilsētai būtiskiem 
notikumiem, sākot no Jēkabpils dibināšanas līdz mūsdienām. 
Jubilejas ieskandināšanā piedalījās Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas 
skolas audzēkņi un pedagogi ar koncertu “No Baha līdz Žilinskim”. 
Noslēgumā mēs visi baudījām jubilejas kliņģeri! 
Skolēnu atziņas:  
Kopumā pasākums man patika. Uzzinājām daudz interesantu faktu par 
Jēkabpili un tās vēsturi. Man ļoti patika arī mūzikas skolas uzstāšanās. 
Pasākums nebija slikts, laiks pagāja ātri. (Valērija Radionova, 10.a) 
Man patika mūzikas skolas organizētais koncerts. Skolēni ir ļoti talantīgi. 
Es izjutu gandarījumu. Koncerts radīja labu iespaidu. (Lina Smolova, 
10.a) 
Man ļoti patika mūzikas skolas uzstāšanās. Īpaši interesanti bija klausīties 
dziesmu, kuru jaunietis dziedāja noslēgumā. Kopumā pasākums bija 
aizraujošs, ļoti daudz uzzināju par savu dzimto pilsētu! (Poļina 
Burdeļnaja, 10.a) 
Man ļoti patika Jēkabpils Tautas namā notikušais pasākums. Bija 
interesanti klausīties par Jēkabpili, par vēsturi, kuru var stāstīt kaut visu 
mūžu. Šis notikums pamudināja mani uz to, lai es vairāku zzinātu par 
mūsu pilsētu. Iesaku to izdarīt katram. (Irina Miščenko, 10.a) 
Īsi sakot, pasākums bija labs. Protams, bija arī brīži, kad izjutu garlaicību, 
bet kopumā esmu apmierināta. Esmu uzzinājusi daudz jauna par savu 
dzimto pilsētu. (Valērija Naumova, 11.a) 

 

 

 

 

 

 
  
  
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

2.  

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

Mēs dzīvojam krāsu pasaulē. Krāsas mūsu dzīvi padara krāšņāku un spožāku. Katrai no tām piemīt savs 
skaistums, raksturs, nozīme un spēja. Tās spēj izteikt daudz: ar krāsu palīdzību mēs varam parādīt savas 
emocijas.   

Lai padarītu mūsu pelēcīgo ikdienu krāšņāku un interesantāku, Atbalsta pesonāla Mk 10.-14. februārī 

rīkoja VARAVĪKSNES NEDĒĻU. Katru gadu, šajā nedēļā, skolēniem un skolotājiem jāģērbjas kādā no 

noteiktajām krāsām. Šogad mums bija “Emociju un jūtu nedēļa”:  

Pirmdiena – zilās skumjas  

           Otrdiena – rozā maigums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Trešdiena – zaļais gandarījums  

       Ceturtdiena – dzeltenais prieks  

                     Piektdiena – sarkanā mīlestība  
 

Inna Semjonova, sporta skolotāja 

1. 10.klasi (toreiz vēl nebija 12.klases😉) es pabeidzu 

1988.g. – 32 g. atpakaļ. 
2. Toreiz nebija tik daudz interesantu tehnoloğiju. Pat 

informātika bija tikai uz papīra, jo datoru nebija. Bet bija 
daudz kas cits, kas mūs vienoja atšķirībā no mūsdienām. 
Rudenī, kopā ar klasi, veselu mēnesi braucām uz kolhozu 
palīdzēt novākt kartupeļus, vācām un nodevam 
makulatūru, sacenšoties savā starpā. Gatavojāmies 
ierindas skatei, aerobikas sacensībām, zīmējām 
Jaungada plakātus. Man ļoti patika spēlēt leļļu teatrī. 
Vasarā braucām pelnīt naudu "Lotosā" – t. i., kolhozā 
ravējām bietes un lasījām ogas. Bijām ļoti patstāvīgi un 
vienmēr aizņemti. 

3. Jā, labprāt! Un mēğinām to darīt, 
satiekoties ar klasesbiedriem un 
atceroties skolas gadus. Uz 30. g. 
tikšanos, pēc skolas absolvēšanas, 
mēs tikāmies St. Peterburgā ar 
klasesbiedriem. Labi pavadījām 
laiku, atceroties skolas gadus, jo 
skolā mums bija kopīgas intereses un 
arī bez mācībām bija ko darīt. Tā 
tiešām bija skolas DZĪVE. 

4. Savai mīļajai skolai (es te dzīvojos jau aptuveni 40 gadus, 
ja skaita mācības un darbu) novēlu kļūt vēl skaistākai, 
modernākai, pieņemt visu jauno un labo, bet saglabāt 
mūsu skolas garu un tradīcijas. Es ļoti vēlos lepoties ar 
mūsu skolēniem un skolotājiem, kuri ar godu nes skolas 

vārdu ārpus tās. Lai dzīvo!😉 

Daniela Grugule, 9.b klase 
 

Šobrīd mūsu skolā strādā 15 skolotāji, kuri 

mācījušies un absolvējuši šo skolu. Mūsu avīzes 

korespondente Daniela Grugule tikās ar pieciem 

no viņiem, lai uzzinātu, ko viņi domā par skolu, 

kurā mācījušies paši un par skolu, kurā tagad 

māca mūs. 

Skolotājiem tika uzdoti šādi jautājumi: 
1.Pirms cik gadiem Jūs mācījāties Jēkabpils 
2.vidusskolā? 
2. Kā skola atšķiras – tad un tagad? 
3. Vai Jūs gribētu atgriezties skolas laikā? 
Kāpēc? 
4. Kādi ir Jūsu novēlējumi skolas 
simtgades jubilejā? 
Andris Lazdiņš, fizikas skolotājs  
1. Skolu pabeidzu 1978. gadā. 41 gadu atpakaļ.  
2. Skolā ļoti daudz kas ir 

mainījies. Pirmkārt, ir 
mainījušies skolēni, viņi ir 
kļuvuši attīstītāki. Vairāk zina 
par tehnoloģijām. Ļoti 
mainījusies ir skolas vide. 
Skola kļuvusi modernāka. Kad 
es mācījos skolā, es vēl 
nezināju, kas ir internets un 
dators!  

3. Nē, es negribētu atgriezties 
skolas gados. Bet mums ar 
klasesbiedriem ir tradīcija:  ik 
pēc pieciem gadiem mēs 
satiekamies.  

4. Lai skola būtu vēl vismaz 100 gadus. Un, lai uz šo 
skolu nāk jauni skolēni.  

 



 

 
3.  

Šajā nedēļā katrs no mums bija kā gaismiņa, kura ienes mīlestību un 
krāšņumu mūsu ikdienā. Mēs katrs jutāmies kā emociju un krāsu 
pasakā! Pateicamies visiem par sirsnīgo un radošo darbu! Taču 
vislielāko paldies vēlamies teikt 4.a klasei un klases audzinātājai 
Jeļenai Blumentālei – šī klase bija visradošākā. Viņi visi katru dienu 
bija ģērbušies noteiktajā krāsā. Vēl tika izdomāts atnest kādu mantiņu 
atbilstošā krāsā. Tas bija neparasti un aizraujoši! Fotogrāfijas arī sanāca 
fantastiskas, jo klases bildei tika izmantots konkrētās krāsas fons!  
4.a klases skolēnu atsauksmes.  
,,Man patika šī nedēļa, jo bija interesanti ģērbties dažādu krāsu drēbēs. 
Mēs ar mūsu skolotāju Jeļenu Blumentāli izdomājām atnest no mājām 
pledus, ko izmantojām kā fonu. Labākais bija, ka varēja atnest 
rotaļlietas. Man ļoti patīk krāsu nedēļa. Gribētos, lai tādu nedēļu būtu 
vairāk”. (Pučinska Sofija, 4.а)  
,,Varavīksnes nedēļa man paliks atmiņā ar lielu fotogrāfiju skaitu manā 
albumā. Bija interesanti un jautri”. (Mališs Iļja,  4.a) 
“Man ļoti patika Varavīksnes nedēļa. Katra diena – jaunā krāsā. Mūsu 
klase uzreiz piepildījās ar krāsām. Jauki, ka visi ģērbās rozā un zilā 
krāsā. Mēs katru dienu fotografējāmies. Bildes sanāca lieliskas, tās 
paliks kā piemiņa” (Lejiņa Daniela,  4.а) 
“Pirmdiena mums bija zilās krāsas diena. Visiem vajadzēja būt 
apģērbtiem zilas krāsas drēbēs. Mēs bildējāmies ar dažādiem 
aksesuāriem”. (Kondratjevs Artjoms, 4.а) 
„Otrdiena – maigi rozā. Mūsu klases meitenēm nebija problēma tērpties 
rozā drēbēs, taču zēniem bija sarežģītāk. Visradošākie pievienoja 
spilgtu rozā akcentu. Tādējādi mums visiem bija rozā noskaņa.” 
(Maļceva Sofija,  4.а) 
„Trešdiena – zaļais gandarījums. Man šī diena atgādināja dabas krāsas. 
Radās ilgas pēc pavasara”. (Maļceva Sofija, 4.а)    
„Tā bija lieliska nedēļa. Man visvairāk patika dzeltenā diena, jo visa 
mūsu klase nogūlās uz grīdas saulītes formā.”  (Ščeglovs Artemijs, 4.а)  
“Piektdien mūsu tērpi bija sarkani. Mums, zēniem, uz auss uzlīmēja 
sarkanu sirsniņu, bet meitemēm – uz vaiga. No segas mēs izveidojām 
sirdi un bildējāmies uz tās. Vēl veidojām sarkanu mājiņu. Man šī diena 
patika visvairāk.” (Kondratjevs Artjoms, 4.а) 
“Kad bija sarkanā diena (Sv. Valentīna diena), mana vecmamma izcepa 
ābolu pīrāgu – tas visiem garšoja.” (Livča Nikita,  4.а) 

Ksenija Naumova, 10.a klase 
 

  

 



 

4.  

28.februārī  Jēkabpils sporta namā notika “Basketbola diena”. Pilsētas skolu pirmklasniekus pie sevis 
aicināja BK ”Jēkabpils”. No Jēkabpils 2.vidusskolas pasākumā piedalījās 1.b klase kopā ar audzinātāju 
Svetlanu Jekaraševu. 
Bērni iepazinās ar basketbola 
komandu, veica vingrinājumus, kas 
saistīti ar bumbas mešanu grozā, 
izmēģināja dažādus basketbola 
elementus, piedalījās rotaļās un 
kopā uzspēlēja basketbolu. Bija 
iespēja iejusties līdzjutēju lomā un 
ar lielu prieku rībināt bungas un 
izkliegt saukļus. 
Pasākuma nobeigumā visi saņēma 
piemiņas suvenīrus, gardu kliņģeri 
klasei, kā arī iemūžināja skaisto 
brīdi kopbildē. Paldies, basketbola 
klubam par aizraujošo 
piedzīvojumu! 

1.b klases skolēnu atsauksmes: 

„Mūsu klase devās uz Jēkabpils sporta namu. Tur notika „Basketola diena”. Bija ļoti interesanti un jautri. 
Mēs piedalījāmies konkursos un uzspēlējām basketbola spēli kopā ar basketbolistiem. Pasākuma beigās mums 
uzdāvināja suvenīrus. Bija forši, man patika.” (Milana Dokukina, 1.b) 

„Mēs ciemojāmies Jēkabpils sporta namā. Man patika basketbola spēle kopā ar basketbolistiem un sist 
bungas. Mēs saņēmām dažādas dāvanas  - man tika rokassprādze.” (Rihards Lukjanovs, 1.b) 
„Es labi pavadīju laiku ar klasebiedriem un basketbolistiem - rotaļājāmies, spēlējām bumbu un veicām 
dažādus uzdevumus. Pasākuma beigās visi bērni saņēma talismanus.” 

„Bija patīkami satikt lielo Lūsi, kas Mežaparkā  apsveica  mūsu ģimeni  kādā sporta pasākumā, kad mēs 
ieguvām 3.vietu. Mana ģimene un es plānojam  apmeklēt basketola spēli, lai „fanotu” tribīnēs, - skaļi kliegtu 
un sistu bungas.” (Daniils Izotovs, 1.b) 
„Mūsu klasei bija tas gods aizbraukt uz Jēkabpils sporta namu. Mums viss likās interesanti: gan uzdevumi ar 
bumbām, gan rotaļas, gan kopējā spēle ar basketbolistiem. Protams, patika arī dāvanas un komandas talismans  
- Lūsis. Bija ļoti jautri.” (Vladislavs Gasparovičs, 1.b) 

 

  

   



 

 
5.  

IZRĀDE 9.-12.KL. SKOLĒNIEM “GLEZNAS ĀRPUS RĀMJIEM” 
24. februārī mūsu skolā viesojās trīs aktieri ar aizraujošu izrādi. 
Ideja par šāda iestudējuma veidošanu skolu jauniešiem radusies 
Lailai Baumanei. Viņa jau ilgstoši producē izrādes, kurās teātra 
valodā atklāj spilgtas personības Latvijas kultūrā. Atraktīvā veidā 
9.-12. klašu skolēni tika iepazīstināti ar spilgtiem latviešu 
gleznotājiem un glezniecības žanriem, izspēlējot tos dažādās teātra 
formās. Izrādē tika iesaistīti arī paši jaunieši.  
Izrādes laikā skolēni iepazinās ar piecām gleznām un pieciem 
glezniecības žanriem (sadzīves žanrs, portrets, ainava, akts, klusā 
daba). Sesto gleznu skolēniem bija iespēja „uzmeistarot” pašiem. 
Skolēni iepazina šos kultūrā pazīstamus cilvēkus – Kārli Miesnieku, 
Birutu Baumani, Vilhelmu Purvīti, Felicitu Pauļuku un Bruno 
Vasiļevski. Vienā izrādē tika apvienoti vairāki teātra un glezniecības 
žanri – detektīvs, deja, mūzikls, objektu teātris un klaunāde. Trīs 
aktieri palīdzēja  glezniecības žanriem  "uzrunāt" skatītājus, gleznas 
"atdzīvojās" un "izkāpa" ārpus rāmjiem. 
Skolēnu atziņas: 

Iļja Šidlovskis, 11.a: Man patika šī izrāde, jo bija interesanti iepazīties 
ar dažādiem mākslas žanriem. Es uzzināju kā var izprast gleznas 
būtību. Bija skaists skaņu “attēlojums”, kas pavadīja gleznu 
“Pavasaris”. Bija patīkams teātra humors un labs noskaņojums.   

Daniils Berezins, 11.a: Izrāde man ļoti patika. Viss bija interesanti un radoši.   
Rihards Kalveršs, 11.a: Izrāde man patika. Tā bija oriģināla un interesanta. 
Izrādē tika parādīta cita mākslas puse. 
Valērija Artemjeva, 11.a: Izrāde man ļoti patika. Bija interesanti vērot un 
klausīties kā aktieri attēloja mākslas darbu galveno domu.  
Aleksejs Dutkevičs, 11.a: Izrāde man ļoti patika. Visvairāk patika aktieru spēle 
dažādos žanros, viņiem izdevās parādīt galveno domu. Aktieri ļoti skaidro un 
saprotami stāstīja par glezniecības žanriem. 
Valērija Naumova, 11.a: Izrāde man ļoti patika. Bija interesanti skatīties kā 
gleznas redz aktieri un parāda to skatītājiem. Nebija tā, ka tu tikai sēdi un skaties, 
varēja pasmieties un pārdzīvot kopā ar aktieriem. Redzētā izrāde lika man 
aizdomāties par dzīvi.  
MarksFarbers, 12.a: Pirmdien mēs noskatījāmies izrādi. Tā man ļoti patika. 
Aktieri ir ļoti talantīgi. Izrādes laikā nevienu reizi netiku izņēmis savu mobilo 
telefonu – tas notiek ļoti reti.  

Ēriks Līcis, 12.a: Izrāde bija ļoti interesanta. Patika, ka aktieri veidoja komunikāciju ar skatītājiem.  
Karina Saričeva, 12.a: Man ļoti patika izrāde. Es vēlētos vēl izjust tik jaukas emocijas. Aktieri labi spēlēja 
savas lomas. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka uzstāties publikas priekšā un spēlēt izrādē nav nemaz tik 
vienkārši.  
Anastasija Tomiņa, 12.a: Esmu ļoti priecīga, kā mums bija iespēja noskatīties šo izrādi. Aktieri spēlēja ļoti 
forši. Pat tad, kad aktierim nevajadzēja atrasties skatuves, viņš nezaudēja savu tēlu – jebkurai publikai tas 
patīk.  
Marija Klencare, 12.a: Teātra izrāde bija brīnišķīga. Izcilā aktieru spēle bija ļoti iespaidīga un lika saprast, 
ka mākslinieki savā darbā cenšas parādīt emocijas, situāciju un jūtas, kuras šī situācija izraisa. Gleznas runāja 
ar mums, šī izrāde runāja mākslas valodā. Man bija prieks to redzēt un dzirdēt.  
Iļja  Stogovs, 12.a: Sākums šķita ļoti dīvains, 
bet, izrādei turpinoties, man tā iepatikās un 
bija interesanti. Aktieri prot ļoti labi komunicēt 
ar skatītājiem.  
Jekaterina  Dokukina, 12.a: Uz mani izrāde 
atstāja lielu iespaidu. Aktieri lieliski spēlēja 
savas lomas. Bija aizraujoši.  Karina 
Lukjanova, 12.a: Man ļoti patika šī teātra 
izrāde. Tas patiešām bija iespaidīgi. Es 
nevarēju atrauties. Liels paldies, ka mums bija 
iespēja noskatīties šo izrādi!  

Valērija Naumova, 11.a 
 

  
SKOLAS SOMA 

 



 

6.  

9.B UN 11.A KLASES SKOLĒNU CEĻOJUMS UZ RITMU UN SKAŅU PASAULI  
28.02.2020. Jēkabpils 2.vidusskolas 9.b un 11.a klašu skolēni, projekta „Skolas soma” ietvaros, 

devās ekskursijā uz Rīgu.  
Mācību mērķis: Sekmēt skolēnu integrāciju 
Latvijas sabiedrībā. Karjeras izvēle. Skolēnu 
radošo spēju attīstība. Kolektīva saliedēšana.  
Mācību ekskursijas laikā skolēni apmeklēja 
izstādi „Skola 2020” Ķīpsalā, kur ieguva 
svarīgu informāciju par mācību iestādēm 
Latvijā, Krievijā, ASV, Kanādā un citās valstīs. 
Izstādes apmeklējums sniedza lielisku iespēju 
praktiski izmēģināt angļu valodu saziņā, 
novērtēt savas valodas zināšanas, uzdot 
jautājumus mācību iestāžu pārstāvjiem, parunāt 
ar studentiem un pasniedzējiem, uzzināt par 
jaunākajām un pieprasītākajām profesijām.  

Par emocionālu satricinājumu kļuva nodarbība „Ritma un skaņu 
pasaulē” Nila Īles muzikālajā studijā. Nils un Maija Īles ir populāri 
muzikanti, aizrautīgi cilvēki, kuri ir iemīlējušies tajā, ko dara.Viņu 
studija ir perkusiju, āfrikas bungu un eksotisku mūzikas 
instrumentu pasaule. Katram skolēnam bija iespēja izpausties kā 
muzikantam. Nodarbība attīsta ritma izjūtu, saliedētību un prasmi 
ieklausīties citos cilvēkos. Nodarbības beigās visi instrumenti 
savienojās vienotā skanējumā. Nils un Maija dāvāja mums 
pozitīvas emocijas, labu noskaņojumu, apbūra ar savu harizmu un 
apgarotību. Nila Īles nodarbība „Ritma un skaņu pasaule” ir 
interesanta jebkura vecuma skolēniem un arī pieaugušajiem. 
Milzīgs paldies, Nila Īles studijai un projektam “Skolas soma” par 
dāvāto iespēju baudīt eksotisko skaņu pasauli.  
Skolēnu atsauksmes:  
Teikt, ka man patika ekskursija – nozīmē nepateikt neko. Izstādē 
bija ļoti daudz vietējo un ārzemju augstskolu pārstāvju. Katrs 
mācēja ieinteresēt un ievirzīt pareizā virzienā katru interesentu. 
Laikā, kuru pavadīju izstādē, radās jauna motivācija, pieredze 
komunicēt dažādās valodās. Tika paplašināts redzesloks.  
Izstādē “Skola 2020” īpaši interesantas bija praktiskās 
nodarbības. Iespējams, ka nākotnē izvēlēšos medicīnas jomu. 
Esmu sajūsmā par mūzikālo studiju. Nils un Maija ir brīnišķīgi 
muzikanti, tik aizrautīgi un talantīgi! Viņi visus aizrāva un 
ieinteresēja. Brīnišķīga un apburoša atmosfēra!  
Pateicoties izstādei “Skola 2020”, es sapratu par ko vēlos kļūt 
nākotnē.  
Īpaši atmiņā paliks tas, ka mums tika dota iespēja spēlēt bungas. 
Muzikanti ir satriecoši! Viņi nevis vienkārši spēlē instrumentus, bet 
bauda to, ko dara. Un tas ir vissvarīgākais!  
Klases audzinātājas:  Žanna Vinogradova, Natālija Zarkeviča 
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