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rīvība ir svētki.  
īcība 

stenot iecerēto.  
ēsturiskais balsojums par Neatkarības deklarāciju 

1990.gada 4.maijā. 
sta kopā sanākšana. 
altā galdauta svētki. 
tbildība par pašu dārgāko. 

Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt Latvijas otro 

dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu, pieminot 1990. gada 

4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma 

deklarāciju” Par Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanu” – lēmumu, kas atjaunoja Latvijas 

suverenitāti. Tā bija diena, kad izvēlējāmies brīvību, 

pateicām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu 

grāmatplauktos, PAR mūsu draugiem no visas pasaules, 

PAR brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai 

līdzdalībai. 
Baltā galdauta svētki: 
• kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai; 
• baltais galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols; 
• kopā būšana un sarunas, sadziedāšanās, 

sadancošanās, filmu skatīšanās, dzejas vai prozas 
lasījumi, izceļot savas apkaimes nozīmīgākos 
notikumus un godinot personības; 

• senu tradīciju, nemateriālā, t. sk. kulinārā mantojuma 
apzināšana un godā celšana. 

 

Jau trešā avīze ir klāt – tas nozīmē, ka vairs tikai 

pavisam, pavisam nedaudz. Mācību gads būs 

noslēdzies. Baltos sniegputeņa mākoņus beidzot 

nomainījušas gaišas un saulainas dienas. Esam klāt - 

pavasarī! Pavasaris ir pārsteidzošs gadalaiks, īsts 

dabas triumfa laiks. Pavasari apliecinošais skaistums ir 

īpaši iespaidīgs no rīta, pirms sākas skaidra, saulaina 

diena. Ir viegli elpot, svaigs vējš un saule atkal priecē 

visu sejas. Es smaidu tam pretī, jo man patīk šis 

gadalaiks. Daba atdzīvojas un gatavojas jauniem 

darbiem. Es priecājos par savu jauno dzīvi. Kastaņi pēc 

miega izstiepj savus zarus. Auskariem rotāti vītoli un 

bērzi maigi šūpojas, it kā dejotu kā pieticīgas 

jaunkundzes. Jaunās kļavas  sveic pavasara sauli ar 

īpašu nopietnību un atbildību. Pirmie zaļumi jau steidz 

ziedēt un priecāties saules gaismā. Vēl pavisam 

nedaudz, un sadrūmušos pelēkumus nomainīs ziedi! Tā 

pavasaris ienāk manā iemīļotajā pilsētā.  Pavasara 

brīvdienas vienmēr ir bijušas zināmas atskaites punkts 

ikvienam, jo zinām, ka vēl tikai nedaudz līdz skolēnu (arī 

skolotāju) gaidītākajam laikam - vasaras brīvdienām. 

Ceru, ka ikvienam ir izdevies kaut nedaudz atpūsties no 

ekrāniem, iziet svaigā gaisā un baudīt skaisto laiku! 

Izskrien laukā, kaut uz mirkli, un noķer pavasari! Lai Tev, 

lasītāj, izdodas uzziedēt ar jauniem mērķiem, sapņiem 

un cerību šajā pavasarī! Labākais vēl ir tikai priekšā! 

Avīzes ”Šokolāde” redaktore Evita Kalniete 
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Meteņi un Masļeņica ir latviešu un krievu tautas svētki, kas tiek svinēti februārī un 
iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara gaidīšanu. Arī mūsu, Jēkabpils 2. 
vidusskolai, tie nepagāja garām. 
Sākot no 28. februāra līdz 11. martam, 1. – 4. klases skolēni piedalījās pasākumā, 
kas tika veltīts Meteņu un Masļeņicas svētkiem. Par pasākuma organizatoriem kļuva 
mūsu skolēnu padomes pārstāvji, kuri aicināja bērnus iepazīt šo svētku latviešu un 
krievu tautas tradīcijas, parādīt savas radošās spējas, kā arī pārbaudīt iegūtās 
zināšanas, minot mīklas un atrisinot sagatavotos uzdevumus par Meteņiem un 
Masļeņicu.  

Rakstu sagatavoja Arina Leščova, 9.b klases skolniece 
Lai sīkāk uzzinātu par pasākuma organizēšanu un norisi, nolēmām uzdot dažus 
jautājumus mūsu skolēnu padomes prezidentam Artjomam Bogdanovam, kurš kārtīgi 
uzraudzīja un bija atbildīgs par visu procesu. 
1. Kāds bija pasākuma mērķis? Ko skolēnu padome varēja piedāvāt? 
Mūsu galvenais mērķis bija pastāstīt skolēniem par latviešu un krievu tautas svētku 
tradīcijām un paražām, veltītām ziemas pavadīšanai un pavasara sagaidīšanai. 
2. Kā tika organizēta gatavošanās pasākumam?  
Mēnesi pirms pasākuma skolēnu padome apvienojās 2 grupās. 1. grupa meklēja 
informāciju par Meteņiem, bet otrā - par Masļeņicu. Tā mums bija iespēja sagatavot 
materiālu paralēli. Tā kā Covid-19 ierobežojumu dēļ mēs nevarējām vadīt pasākumu 
skolā klātienē un ierasties katrā klasē, mēs pieņēmām lēmumu, ka viss apkopotais 
materiāls tiks ievietots vienā prezentācijā. Lai bērniem būtu interesanti, prezentācijas 
noslēgumā skolēniem tika sagatavoti jautājumi, uz kuriem bija jāatbild vizuālā veidā. 
3. Kas bija visgrūtākais un visvieglākais? 
Sarežģītākais darbā bija sameklēt un apkopot interesantu materiālu, lai tas būtu 
bērniem saprotamā valodā, lai radītu interesi noskatīšanās laikā. 
4. Kā Tev šķiet, vai bērniem, kuri piedalījās, patika Meteņu/Masļeņicas svētku 
atainošanas veids? 
Ņemot vērā, ka iesniegtie darbi bija diezgan radoši, ar pārliecību varu teikt, ka bērni 
bija apmierināti ar šādu klases stundas veidu. Daudz labu atsauksmju un pateicības 
vārdu saņēmām arī no skolotājiem par labi paveikto darbu un lūgumu sarīkot vēl kādu 
šāda veida pasākumu. 
5. Kas Tev visvairāk patika pasākuma gaitā? Pasākuma gatavošana, norise vai 
rezultātu apspriešana? 
Man ir liels prieks, ka skolēnu padome arī pandēmijas laikā ir gatava strādāt un 
iepriecināt mūsu skolas skolēnus. Darba gaitā es pamanīju mūsu biedru neatklātos 
talantus, kas arī ir ļoti labi. Rezultātā mēs saņēmām mazu atgriezenisko saiti, tāpēc 
ka maz klašu grupu iesaistījās šāda veida pasākumā, bet pieredze, kas tika gūta 
darba gaitā, ir nenovērtējama. 

Intervēja Darja Semoņenko, 9.a klases skolniece 

 

Šī gada 1. aprīlī 3.b klasē notika pasākums, kas bija veltīts Alekseja 
Tolstoja daiļdarbam “Zelta atslēdziņa jeb Buratino piedzīvojumi”. 

Skolēni bija iejutušies pasakas tēlu lomās un sagatavoja ainas no 
daiļdarba. Klase uz brīdi pārvērtās par teātri, kur bija gan aktieri - 
galvenais varonis Buratino, lapsa Alise, runcis Bazilio, Malvīna, suns 
Artemons u.c., gan skatītāji, kuri baudīja priekšnesumu. 

Pēc nelieliem priekšnesumiem notika arī viktorīna, kuras laikā varēja 
pārbaudīt, cik labi bērni zina šo daiļdarbu. Skolēni sadalījās trīs 
komandās un par pareizajām atbildēm pelnīja soldo (naudas 
vienība). Uzvarēja tā komanda, kura nopelnīja vairāk soldo.  

Pasākuma beigās skanēja visiem iemīļotā un zināmā dziesma “BU-

RA-TI-NO”. Dziesma ir tik jautra, ka neviens nevarēja nosēdēt uz 

vietas, tāpēc cēlās kājās un sāka dejot.  

Pēc skolēnu smaidiem varēja redzēt, ka šis pasākums visiem patika. 

3.b klase, skolotāja Svetlana Jekaraševa 
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“Kādreiz vecos, senos laikos visi ziedi bijuši balti. Tad kādu dienu dārzā ieradies mākslinieks ar lielu krāsu kasti 
un veselu klēpi otiņu.” Tieši  šie vārdi no Annas Sakses ziedu pasakas par Jasmīnu man ienāca prātā, kad pēc 
garās ziemas mēs paši bijām mākslinieki, jo Jēkabpils 2.vidusskolā pirmssvētku (Lieldienu) noskaņu radīja Krāsu 
nedēļa. 
No 11.-14.aprīlim Jēkabpils 2.vidusskolā katru dienu bija redzams un jūtams prieks, jo vienas krāsas dažādās 
nokrāsas spirdzināja visapkārt. Mūsu pasauli krāsas rada krāšņāku. Katrai no tām piemīt savs skaistums un 
raksturs, jo ar katru krāsu mēs varam parādīt savas emocijas.  
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MANA ĒNU DIENA 2022 

Ēnu diena ir tas pasākums, kuru ļoti gaida skolēni, kas tiešām vēlas uzzināt vairāk par dažādām profesijām un to 
pārstāvjiem. Kā mēs varam izvēlēties, par ko mācīties, un kļūt, ja nav ne mazākās nojausmas, ko attiecīgās 
profesijas ļaudis darbā dara? Tieši tāpēc Ēnu diena ir svarīgs pasākums, jo tas dod iespēju uzzināt tieši to, ko 
vēlies, jo drīksti sekot gandrīz jebkuras profesijas pārstāvim, bet tas viss ir saistīts ar paša iniciatīvu, jo, ja vēlamā 
profesija netiek piedāvāta, tad pats var doties sameklēt šādu cilvēku. Parasti pieaugušie ir diezgan atvērti šādam 
pasākumam, protams, ja skolēns rada iespaidu, ka ir ieinteresēts, nevis vienkārši cenšas neaiziet uz stundām. 
Secinu, ka šis pasākums ir ļoti vērtīgs pareizajās rokās, jo dod iespēju uzzināt tik daudz, cik katrs no mums vēlas. 
Tas ir ļoti noderīgs savas nākotnes izvēlei, jo šis brīdis pienāks gribot vai ne, un neviens nejautās, cik gatavs katrs 
no mums ir.  
Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem Jēkabpils 2.vidusskolā ir iespējams saņemt pie 
pedagoga-karjeras konsultanta Natālijas Zarkevičas. 
Kā Jūs kļuvāt par karjeras konsultantu? 
2017.gadā man piedāvāja apmeklēt kursus karjeras izglītībā. Es piekritu, jo man vienmēr bijis interesanti izmēģināt 
ko jaunu. Kursu apmeklējuma laikā sapratu, ka tie nav ierastie kursi, bet mūsu skola iesaistās Eiropas projektā 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  Tā arī uzsāku savu darbu 
par karjeras konsultantu.  
Kādi ir Jūsu pienākumi? 
Konsultēt , informēt un izglītot skolēnus karjeras attīstības jautājumos, sniegt atbalstu karjeras plānošanā. 
Koordinēt karjeras izglītības darbu skolā, vākt un sniegt informāciju par karjeras iespējām. 
Vai jaunieši aktīvi iesaistās Ēnu dienas organizētajos pasākumos? 
Ēnu dienas laikā skolēni visā Latvijā apmeklē kādu darbavietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba 
ikdienu. Šīs dienas  mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām un specifiku, lai 
palīdzētu jauniešiem izdarīt karjeras izvēli un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Pirms COVID-19  mūsu skolā 
Ēnu dienā iesaistījās skolēni sākot ar 6.klasi. Šogad nolēmām sākt ar 7. klašu skolēniem. Viņiem tika piedāvāta 
iespēja apmeklēt savu vecāku darba vietas. Šo iespēju izmantoja 18 skolēni.  Dažu 7.klašu skolēnu atzinumi: 
7.a klase: Es ēnoju ugunsdzēsējus glābējus  Jēkabpils VUGD daļā. Mani iepazīstināja ar ugunsdzēsēju darbu  un 
VUGD tehniku, kā arī atļāva izmēģināt un pielaikot ugunsdzēsēju darba tērpu. Ugunsdzēsējs,  kuru es ēnoju, 
atbildēja uz jautājumiem, atgādināja par drošību un pastāstīja par iespējām nākotnē kļūt par ugunsdzēsēju glābēju. 
Es vēlreiz pārliecinājos, cik ugunsdzēsēju darbs ir svarīgs, bīstams un grūts! Tikai īsti vīrieši – drosmīgi, spēcīgi 
un ar labu sirdi – var kļūt par šīs profesijas pārstāvjiem. Liels paldies viņiem par darbu! 
Ēnu diena ir lieliska iespēja, lai saņemtu atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem par VUGD, kā arī par 
iespējām nākotnē kļūt par kādu no šīs profesijas pārstāvjiem. (Leons Tučs)  
No 7.b klases Ēnu dienā piedalījās 7 skolēni. Visvairāk skolēniem patika mēģināt izpildīt ēnotāja darbu patstāvīgi: 
šūt, krāsot sienas, palīdzēt kafejnīcā. Lielu iespaidu uz kādu skolēnu atstāja apsarga darbs. Patika sekot 
videokamerās. Kaut daži skolēni atzina, ka ēnotā profesijas pārstāvja darbs viņus neaizrāva, tas arī ir labs 
rezultāts, jo laicīgi var saprast, ka tas neinteresē. Mūsdienās visdārgākā lieta ir laiks. Pēc tam klases stundas laikā 
skolēni prezentēja savas ēnotās profesijas. Ēnu diena rosināja skolēnu vēlmi komunicēt, uzzināt un labāk izprast 
dažādu profesiju darbības jomas, nepieciešamās zināšanas, prasmes un rakstura īpašības. 
7.d klase 
Rihards Caune – “Latvijas Pasts” pastnieka profesija. 
Ēnu dienas pienākumi:  
1. Sašķirot laikrakstus, žurnālus un paciņas. 
2. Izvadāt laikrakstus un žurnālus konkrētās adresēs. 
Atzinumi: 
1. Šīs profesijas pārstāvjiem ir daudz brīva laika, jo darba diena sākas 
konkrētā laikā, bet tas, kā tiek paveikts dienas darbs, atkarīgs no paša 
pastnieka. 
2. Darbs brīžiem var apnikt, jo paliek garlaicīgi, bet braukt uz konkrētām vietām ir interesanti. Tika apmeklētas 
dažas Jēkabpils pilsētas ielas, kā arī Salas un Sēlijas pagasti. 
3. Iespējams, ka jutīgākajiem cilvēkiem ir grūti pierast pie svina smakas, kas tur ir aktuāla. 
Lukāšs un Lucie Sabo – SIA “JK Namu pārvalde” galdnieka profesija. 
Ēnu dienas pienākumi: 
1.Vērot, kā notiek ikdiena galdnieka darbā. 
2.Noteikt materiālu durvju veidošanā un piedalīties dažādu sīku materiālu izgatavošanā. 
Atzinumi: 
1. Darbs ir ļoti bīstams, jo ir daudz dažādu mehānisku ierīču, kas prasa ļoti stingri ievērot darba drošības 
noteikumus. 
2. Ir jālieto speciālas austiņas, jo skaņa un troksnis telpā ir diezgan augsts. 
3. Interesanti vērot, kā notiek dažādu būvju apsekošana – kurām durvīm ir kādi bojājumi, kas labojams u.tml. 
4. Sievietei šajā darbā noteikti tiktu tikai krāsošana, bet viss pārējais - vīriešiem. 
5. Skolā noteikti jāapgūst inženierzinātne, jaunākās tehnoloģijas un to pielietošana darbā. 
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9.-12.klases skolēni paši izvēlējās 

ēnotāju. Šim nolūkam izmantoja 

gan savus sakarus, gan vietni 

www.enudiena.lv  Lielākai daļai 

skolēnu izvēlētā profesija tiešām 

bija kā turpmākā dzīves ceļa 

izmēģinājums. Kopā ēnošanā 

piedalījās 21 skolēns. 

Mūsu skolas skolēnu izvēlētās 

profesijas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstu sagatavoja pedagogs-karjeras konsultants Natālija Zarkeviča 
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SKOLOTĀJS TUVPLĀNĀ 

Saprast savu aicinājumu ir patiesi grūti, to var atrast, meklējot sevi un paplašinot 
savu redzesloku, paverot sev vēl jaunus un jaunus apvāršņus. Skolotājs ir cilvēks, 
kurš māca bērnus kļūt gudriem un patstāvīgiem. Pat tad, kad liekas, ka šodiena ir 
grūta, paskatoties uz skolotāja smaidu, saproti, ka tu vari izdarīt vairāk. Nestāvēt 
uz vietas, bet augt līdzi laikam, spēt pielāgoties un būt “modernam” skolnieka acīs. 
Būt atšķirīgam no citiem, būt labākajam, jo uz tevi paļaujas tavi audzēkņi. 
Skolotājs ir kā oāze tuksneša vidū – motivē un notic tiem, kuri paši sev vairs netic. 
Un pavisam noteikti katram no mums atmiņā ir vismaz viens skolotājs, kuru 
atceramies ar dziļu cieņu un pateicību par to, ko viņš mums devis.  
Tā varētu teikt par Kārli Klišānu - vēstures un sociālo zinātņu un kultūras 
pamatu skolotāju. 
1.Kāpēc Jūs kļuvāt par skolotāju?  

Par skolotāju vēlējos kļūt jau 9.klasē, tāpēc mērķtiecīgi gāju uz šo mērķi. Pēc studijām atgriezos savā 
dzimtajā pilsētā un skolā, kuru absolvēju - Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Šobrīd izpalīdzu Jēkabpils 2. 
vidusskolai.  
2. Kādu priekšmetu mācāt? 
Vēsture un sociālās zinātnes un kultūras pamati.  
3. Kas Jūs motivē strādāt par skolotāju?  
Par skolotāju motivē darboties paši skolēni, kuri ar savu interesi apgūst vēsturi un sociālās zinātnes.   
4. Vai, Jūsuprāt, par skolotāju strādāt ir viegli?  
Skolotāja darbs nav viegls, tas nav domāts katram. Dzelzs nervi, vēss prāts un atvērta sirds ir obligātais 
arsenāls skolotāja somā.  
5. Ko domā Jūsu ģimene un draugi par profesiju, kurā strādājat?  
Ģimene un draugi ir saprotoši un atvērti, apgalvojot, ka šī ir mana vieta! 😊  
6. Ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā laikā?  
Brīvajā laikā daudz lasu grāmatas, tas ir mans mīļākais hobijs. Paralēli 
darbam un grāmatām dejoju tautas deju kolektīvā “Kreicburga”.  
7. Kāda ir Jūsu svarīgākā dzīves atziņa? 
Smaidi, bet ja ir slikti - smaidi platāk!                                         Rakstu sagatavoja Valērija Batrakova, 11.a 

 

Kā Jūs raksturotu savu, karjeras konsultanta, darbu? 
Uzskatu, ka karjeras konsultanta darbs skolā ir ļoti svarīgs, jo viens no 
aktuālākajiem jautājumiem, ko sev uzdod jaunieši:” Ko es gribu un varu 
darīt? Kā lai saprot, kur un ko studēt? Kā veidot savu profesionālo 
karjeru?” Protams, es nedošu precīzu atbildi uz šiem jautājumiem. 
Lēmums būs jāpieņem pašam. Bet es varu  palīdzēt iepazīt sevi un 
dažādas profesijas, lai būtu vienkāršāk plānot savu karjeru un izvirzīt 
mērķus. Šis darbs ir arī ļoti interesants, jo es iepazīstu skolēnus no citas 
puses. Katru reizi, uzklausot skolēnu, noskaidrojot viņa situāciju un 
vajadzības, palīdzot noskaidrot intereses, spējas, apzinot esošās 
prasmes, izvērtējot iepriekšējo pieredzi, cenšos virzīt skolēnu tā, lai  viņš 
pats varētu noteikt piemērotāko profesionālās darbības jomu, kuras 
profesijas varētu viņu interesēt un kuras būtu viņam piemērotas. 
Kāda ir Jūsu sadarbība ar Jēkabpils 2. vidusskolas skolēniem? 
Skolā vadu gan grupu, gan draugu, gan individuālās konsultācijas. 
Parasti liela aktivitāte un interese ir 9. un 12. klašu skolēniem. Skolēniem 
vispirms jautāju, kāpēc viņš atnācis, kā es  varu palīdzēt, kas ir tas, kas 
viņu interesē un ko savā dzīvē viņš gribētu darīt. Gadās, ka jauniešiem 
vajag vienkārši parunāties, jo ikdienā visi ir tik steidzīgi, bet konsultācijas 
laikā stundu vai pat ilgāk var runāt tikai par sevi. Ar neitrālu cilvēku bieži 
vien arī ir vieglāk parunāt. Jēgpilna šī konsultācija ir tikai tad, ja cilvēks 
pats to vēlas. 
Ļoti patīkami, kad skolēni raksta pateicības vārdus pēc skolas 
absolvēšanas. Atzīst, ka izvēlētais ceļš nebija kļūdains, dalās ar savu 
pieredzi, izsaka gatavību sadarboties arī turpmāk. 
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Ir aprīlis, un pavisam drīz 12.klašu skolēni teiks ardievas savai skolai. Aprunājos ar 12.a klasi, lai noskaidrotu, ko 

tad paši skolēni atcerēsies no vidusskolā pavadītajiem trim gadiem, kā gāja pirmajā eksāmenā. 

Kādas ir labākās atmiņas no vidusskolas laika? 

“Skola man ir devusi neatņemamu dzīves pieredzi. Es varu tikai justies laimīgs par to, kādi klasesbiedri un 

audzinātāja man “gadījās”. Es domāju, ka viņu dēļ esmu kļuvis par labāku un zinošāku cilvēku. Jāsaka paldies 

arī citiem skolotājiem. Manuprāt, ir vērtīgi ne tikai apgūt mācību vielu, bet arī uzzināt kaut ko, kas mums palīdzēs, 

aizejot no skolas un uzsākot patstāvīgu dzīvi. Domāju, ka pēc izlaiduma būs tukšuma sajūta, taču tā jāaizpilda, 

atverot nākamo dzīves nodaļu.” (Maksims ) 

“10. klases iesvētības, kurās tika pārbaudīta skolēnu izturība, saliedētība un prasme vienoties savā starpā. 

Neiespējamā misija!” (Valērija) 

“12.klasē ekskursija uz Cēsīm, kad varējām beidzot kopā nesteidzīgi izbaudīt šīs pilsētas šarmu.”(Jeļizaveta) 

“Attālinātās mācības, jo iemācījos plānot savu laiku, novērtēju, cik patiesībā daudz skola man nozīmē!”(Kirils) 

“Pamatskolā biju ļoti noslēgta sevī, bet vidusskolas laikā esmu kļuvusi sabiedriska, draudzīga. Neaizmirstams 

paliks notikums, kad es un daži klasesbiedri atnācām uz skolu čībās. Bijām nenopietni, bet tas taču ir jauki, kad 

ikdienā ir kāda prieka dzirksts!” (Viktorija) 

“Skola deva daudz iespēju sevi pilnveidot. Lielākais 

guvums ir prasme būt mērķtiecīgai, vēlme tiekties uz 

saviem sapņiem, neskatoties, ko domā un saka citi, 

jo neatlaidība ir panākumu garantija. Bet visvairāk 

man atmiņā paliks skolotāji, kas ir pretimnākoši, bija 

un ir liels atbalsts.” (Jeļizaveta) 

“Klasesbiedri. Dažādi cilvēki ar dažādām domām, 

bet ar vienotām idejām!” (Poļina) 

 “Skola ir virzītājs turpmākajai dzīvei. Tā palīdz 

izprast vēlmes, ieliek pamatus zināšanām, kuras 

noderēs augstskolā. Liels paldies skolotājiem, kas ar 

savu gudrības bagāžu un degsmi nav ļāvuši 

padoties cīņā ar skolas gadu grūtībām un 

neveiksmēm. Pietrūka pasākumu, jo man 

vidusskolas laiks paliks atmiņā ar attālinātajām 

mācībām, ierobežojumiem. ” (Lina) 

“Skola ir laiks, kad vispirms dari, bet tikai pēc tam 

domā par to, ko esi izdarījis un kādas pēc tam būs 

problēmas. Jauks laiks. Nebiju no tiem čaklākajiem 

skolēniem, taču tieši vidusskolas laikā sapratu, ka 

šeit rodas problēmas un risinājumi, šeit rodas 

nesaraujamas saites.” (Larions) 

Kādas sajūtas pirms eksāmeniem? 

“Ja šo jautājumu uzdotu 10.klasē, tad atbildētu, ka 

esmu satraukusies, taču šobrīd esmu pārliecināta, 

ka nokārtošu eksāmenus labi!” (Inese) 

“Nenoliegšu, ka ir uztraukums, taču, kad ar tevi kopā 

ir labi draugi, tad rodas pārliecība, ka viss izdosies!” 

(Marina) 

“Mums nav baiļu sajūtas eksāmena laikā(kārtojām 

jau eksāmenu angļu valodā), bet uztraucamies par 

rezultātu, jo no tā ir atkarīgas mūsu nākotnes 

iespējas.” (Valērija un Evita)  

Priecē, ka visiem diskusijā iesaistītajiem jau ir 

skaidri nākotnes plāni, viss nav atlikts uz pašu 

pēdējo brīdi. Izlaidums jūnijā, taču patiesībā tas 

ir jau pavisam drīz.  

Vēlam veiksmi un izturību divpadsmitajiem 

skolas maratona pēdējos metros! 

Rakstu sagatavoja Raiva Vilka, 10.a 

PIRMS ATVERAM JAUNU DZĪVES NODAĻU 
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Mana skola. Mans klejojums. Šie trīs gadi – un īpaši trīs kopā ar skolas avīzi - ir bijuši... mani. Mūsu. Tas bija laiks, lai 
iemācītos pierādīt sev, pasaulei un arī Skolai. Laiks, lai smaidītu un priecātos, mainītu domas par cilvēkiem ik pēc sekundes 
un apmaldītos sarunās. Lai atrastu cilvēkus, uz kuriem skatīties ar dzirkstelēm acīs, lai lepotos ar savējiem, piedalītos, 
uzvarētu un dažreiz arī ko zaudētu. Mūsējos var atpazīt. Ir nudien tik savādi, cik šie trīs gadi, savstarpēji ietekmējoties, augot 
un mainoties, ātri paskrējuši! 
Šajā numurā - saruna ar mūsu skolas avīzes “Šokolāde” korespondentēm  Danu Blakunovu, Kseniju Naumovu, Evitu 
Kalnieti un Karinu Isakovu.  

1. 12. klase, eksāmeni, vidusskolas 

beigšana - vai tas nav biedējoši, ka tūlīt 

būs jānostājas "pašai uz savām kājām"? 

2. Ko esi izvēlējusies studēt? 
 
 
Dana Blakunova, 12.a  

1. Manuprāt, nostāties “pašai uz savām kājām” ir viens no grūtākajiem brīžiem, jo tā ir liela atbildība. 
Ir tāda nepacietība un vēlme zināt, kas un kā būs tālāk, kā būs dzīvot atsevišķi no vecākiem un mācīties 
tieši to, ko gribu un kas interesē. 
2. Man izvēlēties, ko studēt, ir grūti, jo vēl svārstos, par ko gribu kļūt. Ir doma studēt loģistiku. Šķiet, 
ka šī ir tā profesija, kurā sevi varētu realizēt.  
3. Nē, tas nav man! Es negribētu tādu “brīvo “gadu, jo nepietiktu pacietības vēlāk. Ja man nebūtu ideju, 
ko gribu studēt, tad varbūt domātu citādi.   
4. Grūti izvirzīt kādu lielāku dzīves mērķi, jo tādu ir daudz. Tomēr galvenais dzīvē ir atrast sevi un būt 
laimīgam.  
5. Meklēt to, kas patīk un noteikti nebaidīties mainīt savu viedokli!  

Ksenija Naumova, 12.a 
1. Šis ir mirklis, kurā izgaismojas katra cilvēka prasme uzticēties sev, savai intuīcijai, sekot sirdsbalsij – mūsu iekšējais 
LIELUMS. Nedaudz jau baida nezināmais, bet es savas bailes pārvarēšu. 
2. Vēlos dinamisku darbu, kas atbilstu manam raksturam, un esmu izvēlējusies studēt medicīnu. Latvijas 
medicīnas sistēmai ir nākotne.  
3. Jā, daudzi tā dara, jo nezina, kur doties mācīties, tāpēc strādā pēc skolas, un šis gads dod iespēju visu 
apdomāt. Tā jau sākumā liekas – ai, pastrādāšu vienu gadu, pēc tam iestāšos - nu nenotiek tā. Kad tā nauda 
ir sajusta un tu saproti, cik labi pašam “uz savām kājām stāvēt”, jo ir sava nauda, neatkarība, vari tērēt, 
kur gribi, bet izglītība - tā tomēr ir visa pamatā!  Es diez vai paņemtu “brīvo” gadu, jo, pirmkārt, es jau 
zinu, kur konkrēti mācīšos un ko darīšu pēc skolas, otrkārt, man gribas iegūt profesiju, nopelnīt naudu un 
tikai tad atpūsties.  
4. Pabeigt labi skolu, nokārtot eksāmenus un atrast darbu savā profesijā. 
5. Jākoncentrējas uz to, kas ir vissvarīgāk, taču nevajag pārējo pilnīgi pamest novārtā. Nesēdi, rokas klēpī 
salicis, neļauj savam laikam paskriet Tev garām! 

Evita Kalniete, 12.a 
1. Ir ļoti skumji apzināties, ka beidzu 12. klasi. Patstāvīga dzīve. Man nav no tā bail, lai gan zinu, ka priekšā 
būs ērkšķains ceļš. Es vēlos augt un iegūt pieredzi! 
2. Bija ļoti grūti izvēlēties profesiju. Godīgi sakot, es joprojām neesmu pilnībā pārliecināta par savu izvēli. 
Vēlos stāties Latvijas Universitātē un studēt socioloģiju. Šī profesija mani ļoti ieinteresēja, jo man patīk 
pētīt sabiedrību, pārmaiņas un to problēmas. 
3. Nē, nē un vēl vienu reizi nē. Uzskatu, ka tie absolventi, kuri beidz skolu un paņem akadēmisko 
atvaļinājumu, pēc gada neturpinās studijas. Par sevi esmu 100% pārliecināta, ka studēšu. 
4. Šobrīd mans mērķis ir “atrast sevi” un izlemt, ko dzīvē vēlos. 
5. Ļoti gribu ieteikt katram skolēnam izvēlēties tieši to profesiju, kura patīk. Vienmēr ej līdz galam, pat ja 
Tev šķiet, ka tas ir nepaveicams. Cerība lai nebeidzas! 

Karina Isakova, 12.a 
1. Protams, ir stress par to, ka esmu jau pie jauna un pavisam nezināma ceļa starta. Nenoliegšu-arī nedaudz bail, ka tagad 
par visu būšu atbildīga pati, ikdienā nebūs vecāku, kuri vienmēr bija blakus. Viss būs labi! 
2. Neesmu joprojām 100% izvēlējusies fakultāti, bet studēt vēlos Latvijas Universitātē. 
3. Biju domājusi par to, arī ar vecākiem un draugiem par to biju runājusi, bet sapratu, ka tas 
nav  labākais variants, jo būs diezgan grūti pēc tam atsākt mācīties. Domāju, ka vajag 
izmantot šo laiku jēgpilni mācībām. 
4. Cilvēks bez dzīves mērķa ir līdzīgs automašīnas vadītājam, kurš, braucot automašīnā, 
spiež gāzi, bet nav veltījis nedaudz laika, lai izpētītu karti un noteiktu maršrutu ,pa kuru būtu 
jābrauc. Man mērķu ir daudz. 
5. Iesaku laicīgi interesēties par studiju iespējām, par visām, pat tām, kuras neinteresē. 
Interesējieties par pirmsstudiju kursiem, kuros atkārtot un papildināt zināšanas! Ja gribas 
studēt ārzemēs, mācieties valodu un meklējiet iespējas savus mērķus īstenot! 

Paldies  par atrasto laiku intervijai, un, cerams, ka Jums, mūsu skolas avīzes 
”Šokolāde” meitenes,  izdosies sasniegt savus mērķus! 

Rakstu sagatavoja Kristīne Bivaine, 11.a 

CEĻABIEDRI - DOMUBIEDRI 

3. Ir arī dzirdēts, ka cilvēki paņem gadu brīvu, lai ceļotu, atpūstos. Vai 
Tu negribētu tādu brīvo gadu? 
4. Kāds ir Tavs lielākais dzīves mērķis? 
5. Noslēguma jautājums - ko Tu iesaki mūsu avīzes lasītājiem (īpaši 
tiem, kuriem jāsāk domāt par pirmo pakāpienu uz karjeras kāpnēm)? 
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PADOMI PRODUKTĪVĀKAM DARBAM JEB KO MĒS IEMĀCĪJĀMIES, 

STRĀDĀJOT JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PADOMĒ 

Gads tuvojas beigām, drīz 9.un 12.klases skolēniem sāksies eksāmenu laiks, un parasti tieši tagad visi domā, ar 
ko šis mācību gads atšķīrās no iepriekšējiem. Būdami Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomē, veicām daudz 
dažādu darbu un iemācījāmies daudz ko jaunu. Ar dažām atziņām vēlamies padalīties ar Jums, avīzes lasītāji, 
lai būtu vienkāršāk plānot savu darbu gan vasarā, gan nākamajā mācību gadā. 
• Nekad neatliec neko uz pēdējo brīdi! Pieredze rāda, ka 
darbs, kas paveikts laicīgi, ir daudz kvalitatīvāks, jo nav nekur 
jāsteidzas, un ir laiks visu pārtaisīt. 
 • Pulcē ap sevi līdzīgi domājošus cilvēkus – būs labāks 
rezultāts! Kad visi saprot cits citu un “skatās vienā virzienā”, 
darbs iet daudz ātrāk un vienkāršāk.  
• Pulcē ap sevi cilvēkus, kuri domā citādi, – būs kreatīvāks 
rezultāts!  
• Pieraksti visu uz papīra – tā ir pārskatāmāk un vieglāk 
atcerēties! 
• Sakari vienmēr palīdz. Ja pazīsti kādu, kurš varētu dot labu 
padomu vai palīdzēt informatīvi vai materiāli – nelaid viņu 
projām!  
• Uzņemties atbildību var katrs, bet nest atbildību – tikai daži. Ja izdomāji, piemēram, rīkot kādu pasākumu, 
atceries, ka par visu vajadzēs atbildēt tikai TEV. Pat ja esi sadalījis pienākumus ar citiem, cilvēki tāpat ies jautāt 
par visu tev, tāpēc esi gatavs vienmēr atbildēt uz visiem jautājumiem!  

• Uztver kritiku normāli! Kuram gan tas padodas 
vienkārši? Cilvēki mēdz pieļaut kļūdas, un mūsu 
vecumā tas ir pats par sevi saprotams. Katrs no 
mums vēl tikai mācās, mēģina kaut ko jaunu, tā ka 
ir vērts ieklausīties tajā, ko saka kāds no malas.  
• Neuztraucies! Ja nopietni, pat pašās grūtākajās 
situācijās, kad viss sanāk ne tā, kā bija ieplānots, 
ir svarīgi saglabāt mieru. Nevienam taču nepatīk 
redzēt kādu skrienam apkārt ar izmisuma pilnu 
seju! 
Veiksmi pēdējā skolas mēnesī, un esiet pozitīvi! 

Rakstu sagatavoja Daniella Saveļjeva, 10.a 

Aicinot sabiedrību rūpēties par vides sakopšanu, atveseļošanu un labiekārtošanu, šī gada 30.aprīlī 
jau 15.reizi pēc kārtas Latvijā norisinājās Lielā Talka. Tas ir unikāls un vienīgais šāda veida projekts, 
kas lielu cilvēku daudzumu vieno kopīgā mērķa vārdā  un ir spējis to darīt jau 14 gadu garumā.  
Arī Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogi, 10.-12.klašu skolēni piedalījās šajā pasākumā, lai 
sakoptu bērzu birzi pie Jēkabpils slimnīcas. 
Mēs  varam sev uzsist uz pleca un pateikt paldies par padarīto darbu un apziņu, ka, paveicot arī 
nelielu darbu, mēs padarām Latviju skaistāku un veselāku! 

LIELĀ TALKA 
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Skolā ir  realizētas daudzas jaukas  idejas, viena no tām ir mūsdienīga mājas lapa.  

Mājas lapai mērķis ir būt par mūsu skolas vizītkarti un saziņas līdzekli, lai ikviens, kurš „sērfo” 

https://www.2vsk.edu.lv/ ,uzzina skolas aktualitātes un svarīgākos notikumus! Mājas lapas izstrādē sakām „lielu 

paldies” mūsu  skolotājai Natālijai Zarkevičai, kura ir atbildīgā par skolas mājas lapu, un 10.a klases skolēnam 

Artjomam Bogdanovam, kas izveidojis skolas mājas lapas dizainu. 

1. Kā Tu, Artjom, nolēmi, ka jāiesaistās šajā projektā - jāatjauno skolas mājas lapa? 

Viss sākās 2021. gada martā, kad mācību darbs tika īstenots attālināti. Mācīšanās attālināti prasīja daudz 

laika,bet nebija iespējas pavadīt savu brīvo laiku sportojot, jo es nodarbojos ar peldēšanu. Tādēļ aizdomājos, kā 

varētu uzlabot skolas mājas lapu. Skolas mājas lapa ir vietne saziņai ar skolu, skolēniem un vecākiem. Vēl vairāk 

mani motivēja tas, ka tajā laikā bērni un pieaugušie sēdēja mājās, un tehnoloģiju un digitālo mācību līdzekļu 

nodrošinājums bija būtisks. Tobrīd mājas lapas vizuālais noformējums vairs nešķita mūsdienīgs, tāpēc mēģināju 

modelēt, kā vietni varētu uzlabot, lai tā atbilstu visiem jaunajiem standartiem. 

2. Kāda bija Tava iepriekšējā pieredze šajā jomā? Vai nebija bail uzņemties tik nopietnu projektu? 

Pirms tam man bija pieredze datordizainā, jo atbildīgi un radoši veidoju dažādas prezentācijas. Kad ieraudzīju, 

ka kaut kas sāk izdoties, mani tas vēl vairāk ieinteresēja un gribēju redzēt, kā varētu izskatīties "pilnā bilde". 

3. Kādas vadlīnijas, pie kurām pieturēties, deva skolas vadība mājas lapas izveidei? 

Sākotnēji nebiju plānojis par šo projektu runāt ar skolas vadību, jo to visu darīju intereses dēļ. Aprīļa sākumā jau 

bija gatavs pirmais melnraksts, kas patiesībā bija tikai datorā uztaisīts zīmējums. Tad līdz vasarai par šo projektu 

nedaudz piemirsu. Vasarā es nolēmu turpināt šī projekta attīstību. Un tad es nolēmu pamēģināt  pārvērst šo 

zīmējumu darba versijā. Par laimi, mēs dzīvojam modernā pasaulē, kur internetā ir daudz tā saukto "vietņu 

konstruktoru", kas ļauj izveidot vietni, pat pilnībā nepārzinot programmēšanu. Es izmantoju šo iespēju. Rezultātā 

es ieguvu pirmo strādājošo prototipu. Līdz rudenim šis prototips tika mainīts ļoti daudzas reizes. Un septembra 

vidū, kad sapratu, ka patiesībā sanāca ļoti labi un to var izmantot, pieņēmu galīgo lēmumu – novest šo projektu 

līdz galam, tas ir, līdz pilnai vietnes palaišanai ekspluatācijā. Oktobrī pēdējais vietnes prototips tika parādīts 

skolotājai Natālijai Zarkevičai, kura ir atbildīga par mūsu skolas mājas lapu. Apspriežoties ar viņu par savu 

projektu,  nolēmām ideju piedāvāt skolas direktorei. Ziemas brīvdienās mēs visi 3 tikāmies, lai pārrunātu, kas 

pietrūkst un kas ir lieks mājas lapā. Pēc šīs sarunas tika uzsākti noslēguma darbi, lai vietni varētu lietot. 

4. Visi saprot, ka lapas izveide bija laika un darba ietilpīgs process, taču cik daudz laika mājas lapas un 

arī sociālo vietņu profilu uzturēšana prasa ikdienā? 

Vislielākais darbs bija izveidot un sagatavot vietnes un profilus sociālajos tīklos. Tagad, kad ir gatava "visa bāze", 

ir daudz vieglāk strādāt,  jo tagad mēs to vienkārši papildinām ar  informāciju. Protams, es bieži sekoju, ko jaunu 

var pievienot, kādas izmaiņas var veikt, bet tādas  spriedzes, kāda bija projekta veidošanas laikā ,vairs nav. 

5. Tu, Artjom, esi arī Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu padomes prezidents. Kāda ir Tava motivācija, 

apņēmība darīt, var teikt, melno darbu? Vienmēr taču var atrast kaut ko interesantāku, ko darīt brīvajā 

laikā?  

Šāds darbs man ir sava veida atpūta. Kad es daru kaut kādu darbu, un tas mani interesē, aizrauj, es jūtos ļoti 

labi. Parasti koncentrēšanās šādam darbam palīdz aizmirst visas problēmas, kas radušās dienas laikā.  

Paldies par sarunu! 

Rakstu sagatavoja Dana Blakunova,12.a 
 

   
  

SVEICINĀTI JAUNAJĀ SKOLAS MĀJAS LAPĀ! 
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Šogad tradicionālais Latvijas 
Olimpiskās komitejas organizētais 
Olimpiskais mēnesis sākās mēnesi 
pirms LOK 100.dzimšanas dienas 
un noslēdzās 22.aprīlī ar kopēju 
Vislatvijas rīta vingrošanu. 

22. aprīlī Jēkabpils 2.vidusskolas 1.-3. klašu skolēni 
pievienojās Vislatvijas rīta vingrošanai ,lai vairotu Olimpiskās 
vērtības- izcilību, draudzību, cieņu- un apliecinātu savu 
atbalstu Olimpiskajiem ideāliem: veselīgam dzīvesveidam un 
godīgas spēles principiem sportā. Diena sākās ar kopīgu 
deju, izdejojot Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksu. 

  
  

Jēkabpils novada skolu sporta sacensības 
Pavasara krosa rezultāti 

Individuālajā vērtējumā godalgotas vietas : 

Markuss Beķeris - 1.vieta - 5.m 

Roberts Vecmuktāns - 3.vieta - 4.e 

Aleksandrs Ivanovs - 3.vieta - 11.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandu vērtējumā: 

4.-5. klašu komanda - 2.vieta 

6.-7. klašu komanda - 2.vieta 

8.-9. klašu komanda - 5.vieta 

10.-12. klašu komanda - 2.vieta 

HEI! OLIMPISKAIS MĒNESIS IR KLĀT! 

GALVENAIS JAU IR GRIBĒT SPORTOT… 

 

Šahs - 3.-8.klases komanda - 2.vieta 

Futbols 

Vidusskolas komanda - 3.vieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-7. klašu komanda - 3.vieta 

 

Piedalījāmies draudzības 

volejbola turnīrā Salā 

Informāciju sagatavoja               

sporta skolotāja Inna Semjonova 



 

12. 

 Mode ir nozare, kas atrodas uz dizaina un mākslas 
robežas. Šobrīd stils un mode jauniešu dzīvē ieņem 
dominējošu lomu. Ar tā palīdzību mēs varam paust 
savu attieksmi un izrādīt savas emocijas. Mūsu skolā 
neapšaubāmi mācās ļoti daudz stilīgu un jauniem 
izaicinājumiem atvērtu jauniešu. Tāpēc devos 
Jēkabpils 2.vidusskolas gaiteņos meklēt drosmīgos 
jauniešus, lai uzzinātu kaut ko vairāk par viņiem un 
stila nozīmi viņu dzīvē. 
 
Raivas stils, 10.a 
1. Man patīk brīvais stils apģērbā, bet lai viss izskatās harmoniski. 
2. Skatos uz saviem modes elkiem. 
3. Viennozīmīgi – jā. Mūsu skolā skolēni ģērbjas galvenokārt tā, lai justos ērti un “kā pašam 
patīk”. Lai tērpi izskatītos skaisti un interesanti, jaunieši tos kombinē, saskaņojot vairākus 
apģērba gabalus.  
4. Ģērbties glīti, saskaņoti un moderni ir labi, bet es uzskatu, ka apģērbs, kaut arī svarīgs, 
tomēr nav galvenais. 
5. Es jums visiem ieteiktu iegādāties melnas džinsa bikses. Tās ir ļoti universālas, un vari 
vilkt pie jebkā. 
6. Ģērbieties tā, kā vēlaties, galvenais-lai Jums pašiem būtu ērti. 

Artjoma A., Artjoma K un Martina stils 
1. Klasisks un moderns. Stila iezīme, kas ir būtiska - lai apģērbs būtu tīrs, 
nesaburzīts un saskaņots. 
2.Tētis - vīrišķības paraugs. 
3. Noteikti, stilīgs jaunietis tāds, kurš ģērbjas tā, kā jūtas labi, ērti un kopti, 
turklāt izskatās interesanti. Mūsu skolā ir brīva atmosfēra, lai jaunieši 
varētu izpausties. 
4. Drēbes nav tikai apģērba gabals, taču skolā jūtamies labi, ja esam 
ģērbušies stilīgi. Kopējais izskats tomēr ietekmē mūsu pašsajūtu. Modei 
ikdienā ir diezgan liela nozīme. Apģērbu  izvēlamies balstoties uz to, vai 
pašiem patīk. 
5. Bikses - stilīgi, ērti, klasiski, nekad neiziet no modes. 
6. Nemainiet savējo tikai tādēļ, lai kādam izpatiktu vai arī iederētos kādā 
kompānijā! Galvenais – esi tu pats, nevis tā meitene / puisis no žurnāla 
vai ielas. 

Arinas stils, 9.b 
1. Mans stils pārsvarā ir lietišķs, formāls. 
2. Es izvēlos to, kas man patīk vai ko ir ērtāk valkāt konkrētajā dienā, un lielākā daļa 
mana apģērba saskan, pateicoties formālajam stilam. 
3. Ja runājam par vispārēju viedokli, tad lielākā daļa valkā  apģērbu, kas tagad ir modē, 
bet man reti kas no tā patīk. 
4. Nav tik liela. Pirmkārt, es domāju par ērtībām, otrkārt, kā tas izskatās uz auguma. 

5. Nēsājiet to, kas Jums patīk, ja vien tas nav nekas 
neparasts, un atcerieties, ja kādam nepatīk Jūsu 
ģērbšanās stils, tā ir viņa problēma! 
Dinijas stils, 6.d 
1. Es savu stilu raksturoju kā ļoti vienkāršu un mūsdienīgu. 
2. Iedvesmu es rodu no modes jaunumiem internetā.  
3. Manuprāt, daudzi Jēkabpils 2. vidusskolas skolēni ģērbjas stilīgi. 
4. Nenoliegšu, man apģērbam ir diezgan liela nozīme dzīvē, jo man ir svarīgi  
tas, ko es velku mugurā. 
5. Mans ieteikums ir katram atrast savu ģērbšanās stilu, kurā jūties labi un 
skaisti. Esi individualitāte! 

Rakstu sagatavoja Elizaveta Kudrjavceva 

MODE VIENMĒR UN VISUR 

Avīzes redakcija: E.Kalniete – galvenā redaktore, K.Isakova – redaktores vietniece. 

Avīzes korespondenti – D.Blakunova, E.Kudrjavceva, V.Batrakova, D.Saveļjeva, R.Vilka, K.Bivaine.  

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

1. Kā Tu raksturotu savu stilu? 
2. Kur Tu rodi iedvesmu, lai izvēlētos savu 
apģērbu? 
3. Vai, Tavuprāt, Jēkabpils 2.vidusskolā mācās 
stilīgi jaunieši? 
4. Cik liela nozīme apģērbam ir Tavā ikdienā? 
5. Apģērba gabals, ko ieteiktu nopirkt visiem 
avīzes lasītājiem? 
6. Tavs stila ieteikums mūsu lasītājiem? 


