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1. Skolā šogad daudz jaunu pedagogu. Lūdzu, raksturojiet tos! 
Šogad darbu Jēkabpils 2.vidusskolā uzsāka 13 pedagogi no citām skolām. No Jēkabpils 
vakara vidusskolas pārnāca 7 pedagogi. Visi pedagogi ir profesionāli, ar lielu pedagoģisko 
pieredzi. Viena pedagoģe uzsāka darbu pēc augstskolas un māca latviešu valodu 1.klasēs.  
2. Vai kaut kas ir mainījies skolas noteikumos? Ja ir, tad kas? Ja nē, vai mainīsies 
tuvākajā laikā? 
Skolas iekšējās kārtības noteikumi būtiski nav mainījušies.  

 

4. Sākot ar šo gadu, 
Vakara vidusskolas audzēkņi mācās kopā ar 
2.vidusskolas skolēniem. Kā, Jūsuprāt, tas 
ietekmē skolas dzīvi? 
2019./2020.m.g. beidzot pastāvēt Jēkabpils 
vakara vidusskolai, tā pievienota Jēkabpils 
2.vidusskolai. Skolā licencētas vairākas izglītības 
programmas, lai skolēni varētu turpināt 
izglītošanos. Pamatizglītības programmu 
apvienotajā klasē turpina 15 izglītojamie. 
Vispārējo vidējo izglītību ir iespēja iegūt 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena neklātienes programmā 10.klasē. 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā vir                    
ziena vakara (maiņu) programmu turpina realizēt 
11.-12.klasē. 
5. Jūs jau otro gadu esat Jēkabpils 
2.vidusskolas direktore. Kāds, Jūsuprāt, ir 
īsts direktors?  
Direktoram jāpiemīt vadītāja spējām, analītiskai 
un stratēģiskai domāšanai, jāpārzina izglītības 
jomu reglamentējošie tiesību akti, kā arī 
audzināšanas darba un mācību priekšmetu 
metodika. Jābūt emocionāli intelektuālam, jābūt 
izpratnei par skolēnu saskarsmes psiholoģiju, 
jāspēj nepārtraukti izglītoties un pilnveidot savu 
profesionālo kompetenci atbilstoši jaunākajām 
tendencēm vienotajā Eiropas izglītība telpā, 
jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus. Jāprot 
strādāt kā individuāli, tā arī komandā. Ar augstu 
atbildības sajūtu. Jāprot saprast skolēnus un viņu 
vajadzības! 

Rakstu sagatavoja Elizabete Pavlova 

Septembris- 

Oktobris 

2019 

Iznāk  

kopš  1994. gada 

INTERVIJA AR DIREKTORI ILONU SALMIŅU 
                                                         «VIRSOTNE»                                                        

Novembris - Latvijas mēnesis 
11.novembris - Lāčplēša diena 

(Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena) 
18.novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena 

Esam lepni par sevi, par savu ģimeni, tad būs lepnums par savu māju, skolu, 
pilsētu, par savu valsti. Daudz laimes, Latvija! 

 

3. Ko Jūs domājat par tik ilgu skolas renovāciju? Vai 
esat apmierināta ar rezultātu?  
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2019.gada 
5.februārī ir apstiprinājusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
projektu ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vides un infrastruktūras uzlabošana”. Projekta mērķis ir 
veikt Jēkabpils 2.vidusskolas mācību vides infrastruktūras 
uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas 
vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību, un sekmēt 
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura 
pakāpenisku ieviešanu. 
Projektā plānotās darbības Jēkabpils 2.vidusskolā: 
Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
mācību procesa nodrošināšanai; 
IKT risinājumu ieviešana un pieejamības 
nodrošināšana; 
Izglītības iestādes dienesta viesnīcas pārbūve; 
Projekta realizācijas laiks plānots  
no 02.2019. līdz 08.2020. 
Skolas vecajā korpusā ir atjaunotas mācību klases, 
garderobes, sanitārie mezgli. Veikti labiekārtošanas darbi 
vecā korpusa ēkas priekšpusē uz Jaunās ielas pusi, kur 
izveidota iebrauktuve no Jaunās ielas un stāvvieta, kas 
paredzēta bērnu izlaišanai un sagaidīšanai. Izbūvēta jauna 
garderobe pamatskolas un vidusskolas skolēniem, kurā 
ievietoti skapīši katram skolēnam. Būtiski mainījies vecais 
vestibils, tas kļuvis daudz lielāks, gaišāks, modernāks. Mēs 
visi, gan pedagogi, gan skolēni, būsim līdzatbildīgi, lai 
ilgtermiņā saglabātu skolas telpas tīras un saudzīgi 
izturētos pret skolas inventāru! Skolēni vecajā korpusā un 
internāta ēkas klasēs sēdēs jaunos, ergonomiskos, 
praktiskos krēslos un atbilstošos vienvietīgos solos.  
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Nellija Zubkova 1.a 
1. Ļoti labi. 
2. Nepatīk, ka puiši sit; patīk, ka var 

mācīties. 
3. Palīdzēt visiem klasesbiedriem. 

Aleksandra Ošāne 1.a 
1. Jūtos labi kopā ar 

klasesbiedriem. 
2. Man starpbrīžos patīk 

pastaigāties pa skolas gaiteni, 
bet nepatīk viens klasesbiedrs. 

3. Vēlos iemācīties angļu valodu un 
iegūt jaunus draugus. 

Darina Mišova 1.b 
1. Ļoti patīkami. 
2. Man patīk lasīt, bet nepatīk slikti 

klasesbiedri. 
3. Labi lasīt gan latviešu, gan krievu 

valodā. 

Ņikita Konstantīnovs 1.b 
1. Labi. 
2. Patīk starpbrīži, nepatīk 

dabaszinības. 
3. Uzzināt daudz ko par uguni un 

ugunsdzēsējiem. 

Katrina Jegorova 1.c 
1. Ļoti labi. 
2. Patīk risināt piemērus. 
3. Runāt un rakstīt latviski. 

Dominika Morozova 1.c 
1. Labi. 
2. Viss skolā ļoti patīk, nav nekā, 

kas nepatīk. 
3. Gribu iemācīties vārdus angļu 

valodā. 
Skolēnus intervēja Diāna Fiļipova   

1. Kur Jūs agrāk strādājāt? 

2. Kurus mācību priekšmetus un klases mācāt? 

3. Kādi ir Jūsu pirmie iespaidi par Jēkabpils 2.vidusskolu? 

4. Vai esat iejutusies mūsu skolā? 

5. Kas Jums patīk mūsu skolā? 

6. Ko Jūs jaunajā mācību gadā ieteiktu vai novēlētu mūsu 

skolas skolēniem? 

Guna Auzāne: 

1. Jēkabpils novada Dunavas 
pamatskolā. 

2. Mācu gandrīz visus mācību 
priekšmetus 1.a klasē. 

3. Ļoti laba skola, jauki un atsaucīgi 
kolēģi, jauka direktore un visi viņas 
vietnieki. Bet no otras puses: man 
jāsāk pierast pie pilsētas skolas, pie 
straujāka ritma, viss notiek dinamiskāk 
nekā laukos. 

4. Domāju, ka jā. 

5. Pozitīva attieksme no kolēģiem, atsaucība; gribētu 
paklausīgākus skolēnus, protams. 

6. Skolēniem es novēlu lielāku zinātkāri, lai viņi vairāk domātu par 
savu uzvedību un drošību. 

Egija Lasmane: 

1. Agrāk es strādāju Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijā, tagad arī to daru un arī 
NVO. 

2. Pašlaik es mācu latviešu valodu un 
literatūru 1.b klasei, bet iepriekš esmu 
strādājusi septītajās, desmitajās un 
divpadsmitajās klasēs. 

3. Man veidojas iespaids par Jēkabpils 
2.vidusskolu kā patīkamu skolu, bet, 
salīdzinot ar citām, šī ir skaļāka. 

4. Neesmu vēl paspējusi. 

5. Man patīk kolēģi un mana 1.b klase, kuru es mācu. 

6. Izturību, skolēniem noteikti labas sekmes, bet kolēģiem – labus 
skolēnus. 

Skolotājas intervēja Dāniels Līcis 

2019./ 2020. MĀCĪBU GADĀ MŪSU SKOLĀ DARBU 
UZSĀKA 13 PEDAGOGI NO CITĀM SKOLĀM. 
JAUTĀJĀM PAR PIRMAJIEM IESPAIDIEM 
JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLĀ. 

AKTUĀLAIS JAUTĀJUMS 

Pirmklasniek,  
kā tu jūties skolā?  
Kas tev skolā patīk un kas 
nepatīk?  
Ko šogad esi apņēmies 
izdarīt, ko iemācīties? 
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RĪGAS MUZEJU AIZRAUJOŠO NODARBĪBU VARĀ 
10.10.2019. 9.b un 11.a klases skolēni programmas 
“Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Rīgu. 
Mācību mērķis: Papildināt skolēnu zināšanas Latvijas 
vēsturē, sekmēt skolēnu integrāciju Latvijas sabiedrībā, 
nacionālās un valstiskās identitātes un  patriotisma 
nostiprināšanos. 
Rīgā skolēni apmeklēja Žaņa Lipkes memoriālu. Gida 
stāstījums bija tik emocionāls, ka skolēni varēja sajust 
Eiropas tautu traģisko likteni un izjust lepnumu par to, ka 
mūsu valstī ir tik drosmīgi cilvēki, kuri gatavi riskēt ar 
savu dzīvību citu cilvēku labā. Šāda veida programmas 
veicina tolerances veidošanos attiecībā pret dažādu tautību 
pārstāvjiem, māca cienīt visus cilvēkus. 
Ļoti interesanta bija ar Ķīpsalas arhitektūru saistītā 
praktiskā nodarbība. Skolēniem bija jāatbild uz 
jautājumiem. Varējām apskatīt namus, kuri atvesti no 
Jēkabpils un kuri ir būvēti no koksnes, kura atvesta no 
Jēkabpils. Šādā veidā var iegūt jaunas zināšanas par 
dzimtā novada vēsturi. 
LKA Rīgas kino muzejā notika praktiska nodarbība 
animācijas darbnīcā bērniem. Skolēniem kā atklājums bija 
fakts, ka Latvijā ir 20.gadsimta režisori un filmas, ar 
kurām vērts lepoties. Praktiskā nodarbība sniedza iespēju 
pašiem izveidot nelielu filmu. Izglītojoša bija nodarbība 
Dzelzceļa muzejā. Skolēniem tika izsniegtas darba lapas. 
Nodarbības laikā bija jāizpēta muzeja eksponāti un jāatbild 
uz dotajiem jautājumiem. Rezultāti bija jāpublicē sociālā 
tīkla vietnē Facebook. Izpētes darbs tika saistīts ar 
mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu. Tika piedāvāta arī 
iespēja pabūt senajos vilcienu vagonos un pasēdēt pie 
mašīnista pults. 
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā skolēniem tika 
piedāvāta praktiskā nodarbība „Mode Latvijā un Eiropā 
17.- 20.gs.”. Uzzinājām daudz jauna par to, kā tērpās 
vīrieši, sievietes un bērni. Izbrīnīja 32. izmēra sieviešu 
kurpītes. Skolēni uzzināja, ka cilvēki 17.gadsimtā bija 
mazāki augumā nekā mēs, tādēļ apavu izmērs tiem arī bija 
mazāks. Aizraujoši bija pielaikot cepures un paturēt rokās 
19.gadsimta džentelmeņa spieķi. 
 Paldies programmas “Latvijas skolas soma” 
organizatoriem! Tieši muzeju apmeklējums un īpaši 
iespēja darboties praktiskajās nodarbībās, kuras tiek 
organizētas jauniešiem, sniedz praktiskās iemaņas, māca 
sadarboties, meklēt nestandarta risinājumus, gatavo 
skolēnus reālajai dzīvei, nostiprina draudzīgas attiecības, 
kas atbilst kompetenču pieejai izglītībā. 
 
Skolēnu atsauksmes: 

 Īpaši patika praktiskā nodarbība Dzelzceļa muzejā. Tieši tāpēc, ka mēs visu informāciju meklējām un atradām 

paši. Aizraujoši bija pasēdēt vagoniņā. Mūsdienās vilcieni ir pavisam citādāki. 

 Ļoti patīkami bija klausīties gidus, viņu skaisto, pareizo valodu. 

 Nekad nebiju apmeklējis 4 muzejus vienā dienā. Patika tas, ka nebija tikai lekcijas, bet arī praktiskās 

nodarbības, piemēram, savas mini filmiņas veidošana Kino muzejā. Uzzināju daudz jauna par modi. Negribētu 

nēsāt parūkas un zeķes kā 17.gadsimta vīrieši. Mūsu mode ir ērtāka. Mūsu apģērbā ir vienkāršāk. Ceru, ka 

turpmāk būs vairāk tādu izzinošu braucienu. 

 Man ļoti patika nodarbības muzejos. Uzzinājām diezgan daudz jauna, nostiprinājām to, ko zinājām iepriekš. 

Ļoti patika, ka mēs praktiski darbojāmies. Interesanti bija uzzināt Ķīpsalas vēsturi, par Žani Lipki, par modi 

senatnē (Latvijā), par to, kā tiek uzņemts kino, kā arī par Latvijas dzelzceļiem. Iespaidu ļoti daudz! Šī bija 

vispiesātinātākā ekskursija no visām, kurās es kādreiz esmu bijusi.  

 Aizkustināja stāsts par Žani Lipki. Gids stāstīja ļoti emocionāli. Uz mirkli pat likās, ka atrodos bunkurā un 

slēpjos no nacistiem. Mums jālepojas ar tādiem cilvēkiem kā Žanis Lipke. 

9.b un 11.a klases audzinātājas Natālija Zarkeviča, Žanna Vinogradova 
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1.KLAŠU SKOLĒNI IEPAZĪST STĪGU INSTRUMENTUS 

30. septembrī Jēkabpils 2.vidusskolā notika koncertlekcija ''Shape of music'' programmas ''Latvijas 
skolas soma'' ietvaros. Ciemos bija atbraukušas trīs burvīgas mākslinieces:  Lelde Zaržecka, Inese 
Fedorovska un Arta Abaroniņa, kuras iepazīstināja bērnus ar stīgu instrumentiem: vijoli, altu, čellu 
un kontrabasu, atskaņojot pasaulslavenu autoru skaņdarbus. 

Koncertlekcijā piedalījās 1.a, 

1.b, 1.c klases skolēni un 

audzinātājas G. Auzāne. T. 

Novikova, S. Jekaraševa.  

Pasākuma mērķis bija sekmēt 

skolēnu emocionālo un 

intelektuālo attīstību, veidojot 

priekšnoteikumus, lai katrs 

spētu kļūt par aktīvu mūzikas 

klausītāju. 

 Skolēniem pasākums ļoti 

patika. Visi uzmanīgi un ar 

interesi klausījās un skatījās. 

Mākslinieces deva iespēju 

izmēģināt instrumentu spēli arī 

bērniem.  

Laiks aizritēja ļoti ātri un bērni 

ieguva labu pieredzi, par ko 

izsaka pateicību valsts 

programmai “Latvijas skolas 

soma”.  

1.a klases audzinātāja 
Guna Auzāne 

MĀKSLAS DARBI IEDVESMO! 
11.oktobrī Jēkabpils 2.vidusskolas 1.c klases skolēni ar klases audzinātāju Tatjanu Novikovu devās uz mākslas 
galeriju “Mans’s”, lai iepazītu mākslas darbu ekspozīciju, tā sekmējot skolēnu emocionālo un intelektuālo 
attīstību. 
 Mākslas galerijā skolēni aplūkoja 
latviešu mūsdienu gleznotāju darbus, bija 
patīkami pārsteigti par keramiku, 
rotaslietām, kā arī suvenīriem. Pēc 
galerijas ekspozīcijas apskates skolēni 
guva iedvesmu radoši izpausties 
gleznojot, bija sirsnīgi un aizrautīgi 
sarunu biedri, jo mākslas galerijā gūto 
emociju bija daudz. Šāds pasākums brīvā 
atmosfērā ir lieliska alternatīva mācību 
stundai. 
Atsauksmes: 
„Mākslas galerijā “Mans’s” es guvu 
daudz jaunu iespaidu, apskatīju latviešu 
gleznotāju gleznas. Iespaidīgākais bija 
kāds mākslas darbs, kurā gleznotājs, 
manuprāt, apvienoja bailes, nāvi un 
izbrīnu. Katrā gleznā gleznotājs prot 
sarunāties ar krāsām.” (Milana) 
„Liels paldies programmai “Latvijas 
skolas soma” par iespēju apmeklēt 
galeriju “Mans’s”! Man bija ļoti 
interesanti iepazīt Jēkabpilī esošo galeriju, 
apskatīt gleznas, mākslas darbus un 
galerijā esošos priekšmetus. Es vēlos kopā 
ar ģimeni vēlreiz aiziet uz galeriju.” 
(Adelina)                                                                                                        1.c klases audzinātāja Tatjana Novikova 
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Miķelītis arti gāja 
Deviņiem cekuliem,                     
Lai tas man jaunu gadu             
Rudzus, miežus audzināja.         

 Miķeļi jeb, kā tie vēl tiek saukti, Miķeļdiena ir 

latviešu rudens saulgrieži. Balstoties uz senču 

kalendāru, tie tika svinēti trīs dienas no 21. līdz 23. 

septembrim, laikā, kad dienas ilgums astronomiski 

ir vienāds ar nakts ilgumu.  

 Mūsdienās Miķeļi tiek svinēti nemainīgi tikai vienu 

dienu - 29. septembrī. Šajā dienā pēdējo reizi pļāva 

labību, ēda gardu putru.  

 Ar Miķeļiem sākas veļu laiks, tas beidzas Mārtiņos, novembrī. 

Miķeli dēvē par labu, bagātu vīru, arī par maizes tēvu. Miķelis – 

bagāts vīrs, tādēļ arī 1.klašu skolēni gatavoja skaistas dārzeņu 

kompozīcijas. Paldies visiem par to!  

 Pasākums ''Miķeļdiena'' mūsu skolā notika piektdienā - 27. 

septembrī. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt pirmo klašu 

skolēnus ar latviešu rudens saulgriežu svētkiem. Iepazīstināt ar 

Miķeļdienas paražām, dziesmām, ticējumiem, tautasdziesmām. 

Pasākumā piedalījās 57 skolēni un klašu audzinātājas Guna 

Auzāne, Tatjana Novikova un Svetlana Jekaraševa, kā arī 

sporta un latviešu valodas skolotājas, un skolas psihologs. 

 Vai zinājāt latviešu tautas ticējumus par Miķeļdienu? 

 Miķeļos jāskaita pupas un zirņi, tad visu gadu būs nauda, 

ko skaitīt. 

 Miķeļdienā uz galda jāstāv rupjmaizei. Tā jāēd ar medu, tad 

ziemā būs spēks. 

 Ja Miķeļdienā nes no meža skujas, tad čūskas nāk mājās. 

Ar dziesmām, rotaļām, mīklu minēšanu tika nosvinēti rudens 

saulgrieži. Svētki izdevās, visiem bērniem bija interesanti, tie 

uzmanīgi klausījās stāstījumā par Jumi un Miķeli.  

Lūk, arī skolēnu atsauksmes par pasākumu: 

“Man ļoti patika rotaļa'' Vilks un kaza.”(Erlends) 

“Patika rudens izstāde no dārzeņiem.” (Alands) 

“Tagad zinām dziesmu par dārzeņiem un Miķeli.” (Ņina) 

“Es par atminēto mīklu dabūju konfekti.” (Dominika) 

“Beigās visiem deva ābolus, un bija jautri.” (Kirils) 

Svētkos vienmēr laiks steidzas ļoti ātri. Visiem patika spēlēt spēles un iet rotaļās. 

Skolēni to gribēja darīt vēl un vēl. Gaidīsim nākamos saulgriežus, lai atkal tos kopā jauki nosvinētu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.a klases audzinātāja Guna Auzāne 
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10.KLASES IESVĒTĪŠANA VIDUSSKOLAS SAIMĒ 
  

 OKTOBRĪ PAR TRADĪCIJU KĻUVUSI 10.KLAŠU SKOLĒNU IESVĒTĪŠANA 
VIDUSSKOLĒNU KĀRTĀ. ARĪ ŠOGAD NO 14. LĪDZ 18.OKTOBRIM 

SKOLĀ NOTIKA DAŽĀDAS AKTIVITĀTES 10.A KLASES SKOLĒNIEM.  

 ŠĀDS PASĀKUMS NEPIESPIESTĀ GAISOTNĒ LIELISKI ATTĪSTA 
SKOLĒNU RADOŠĀS SPĒJAS, SALIEDĒ KLASES KOLEKTĪVU, VEIDO 

POZITĪVU ATTIEKSMI PRET SKOLU.                                    

 DAŽĀDI UZDEVUMI UN PĀRBAUDĪJUMI 10.KL. SKOLĒNIEM 
NORISINĀJĀS VISAS NEDĒĻAS GAITĀ, UN PIEKTDIEN NOTIKA 
NOSLĒGUMA PASĀKUMS. JA NEDĒĻAS SĀKUMĀ DAŽI 10.KLASES 

SKOLĒNI KAUTRĒJĀS UN PAT NEVĒLĒJĀS PIEDALĪTIES, TAD 
PIEKTDIEN  JAU VISI LABPRĀT UN AKTĪVI IESAISTĪJĀS PASĀKUMĀ. 
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PALĪDZĒJA TUVĀK IEPAZĪT 10. KLASES SKOLĒNUS. 
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Oktobrī par tradīciju kļuvusi 10.klašu skolēnu iesvētīšana vidusskolēnu kārtā. Arī šogad no 14. līdz 
18.oktobrim skolā notika dažādas aktivitātes 10.a klases skolēniem.  
Šāds pasākums nepiespiestā gaisotnē 
lieliski attīsta skolēnu radošās spējas, 
saliedē klases kolektīvu, veido pozitīvu 
attieksmi pret skolu. 
Dažādi uzdevumi un pārbaudījumi 
10.kl. skolēniem norisinājās visas 
nedēļas gaitā, un piektdien notika 
noslēguma pasākums. Ja nedēļas 
sākumā daži 10.klases skolēni 
kautrējās un pat nevēlējās piedalīties, 
tad piektdien  jau visi labprāt un aktīvi 
iesaistījās pasākumā. Desmitajai klasei 
bija jautri. Uzdevumi bija dažādi: 
intelektuāli, balstīti uz apķērību, 
radošumu muzikālajā, deju, sporta un 
kulinārijas jomā.  
Savukārt vienpadsmitās klases skolēni 
ar milzīgu interesi organizēja 
pasākumu. Ļoti daudz laika pavadīja 
kopā. Tas, protams, satuvināja un 
saliedēja 11. klases skolēnus un 
palīdzēja tuvāk iepazīt 10. klases 

skolēnus.                                                                                    11.a klases audzinātāja Žanna Vinogradova 

S K O L O T Ā J U  D I E N A  
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DESMITAJAI KLASEI BIJA JAUTRI. UZDEVUMI BIJA DAŽĀDI: 
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17. oktobrī Jēkabpils 2. vidusskolas 1. b klases skolēni apmeklēja Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļu. Mūsu ekskursijas mērķis bija iepazīt bibliotekāra profesiju, uzzināt par 
grāmatām un žurnāliem un noskaidrot, kā kļūt par bibliotēkas lasītāju. 
Bērni uzzināja, cik dažādas - gan pavisam mazas, gan milzīgi lielas -  mēdz būt grāmatas, noklausījās 
vecākās bibliotekāres Dzintras Treikovskas stāstījumu. Viņa stāstīja par grāmatu attīstību laika gaitā un 
sniedza informāciju, kā piereģistrēties bibliotēkā. 
Ieejot abonementa zālē, bērni ieraudzīja daudz jaunu, ilustrētu grāmatu un žurnālu. Īpašu uzmanību saistīja 
stendi ar bērnu periodiskajiem izdevumiem jebkurai gaumei. Katrs zēns un meitene varēja atrast savām 
interesēm atbilstošu žurnālu: bija krustvārdu mīklas un āķīgi uzdevumi, žurnāli par nāriņām un princesēm, 
par augiem un dzīvniekiem un ļoti daudz kas cits.  

Bērni uzzināja par radošo darbu konkursu "Pa pēdām pasakai". 
Tikām aicināti oktobrī lasīt latviešu tautas pasakas un veidot par 
tām radošus darbiņus.  

Liels paldies par patiesi interesanto ekskursiju bibliotekārei 

Dzintrai Treikovskai! 
Skolēnu atsauksmes: 
V. Zvaigzne: “Obligāti apmeklēšu bibliotēku kopā ar vecākiem.” 

D. Ždans: “Es jau pats gribu apmeklēt bibliotēku.” 

A. Gribaļova: “Vēlētos arī pierakstīties bibliotēkā, lai varētu tur 

biežāk iet un ņemt grāmatas.” 

M. Dokukina: ”Bija jautri un interesanti!” 
Jēkabpils 2. vidusskolas 1. b klases skolēni un  

klases audzinātāja S. Jekaraševa 

 

  

Septembris Latvijā ir Dzejas mēnesis, kad dzirdam, lasām un rakstām dzeju. Arī Jēkabpilī tradicionāli 

tiek rīkoti dzejas pasākumi. Dažos no tiem piedalījās mūsu skolas 9.a un 9.b klases skolēni. Viņu 

atsauksmes: 
Kirils Smirnovs (9.a): „Es piedalījos Dzejas dienu akcijā „Sirds uz 
trotuāra”. Kā izvēlējos dzejoli? Rakstīju to, kurš atbilst manām 
domām un izjūtām. Patīkami, ka šos uzrakstītos dzejoļus var lasīt 
garāmgājēji, ko viņi arī darīja.” 
Ksenija Kondratjeva (9.a): „Manuprāt, Dzejas dienas ir ļoti 
interesantas. Es tajās piedalījos, rakstot dzejoli uz asfalta. Kad 
rakstīju dzejoli, garām ejošie cilvēki interesējās, ko es daru. Divas 
meitenes iedvesmojās no manis un, pajautājušas man krītiņus, 
izvēlējās sev tīkamus dzejoļus, ko uzrakstīt uz trotuāra. Jauki, ka 
garāmgājēji var lasīt dzejas rindas, ejot savās dienas gaitās.” 
Elizaveta Kudrjavceva (9.b): „Dzejas dienu akcijā „Sirds uz trotuāra” es 
rakstīju dzeju Kena parkā. Klausījos dzeju, pastaigājoties pa Daugavas 
promenādi. Man patīk mācīties dzejoļus arī ikdienā.” 
Daniela Grugule (9.b): „Šogad es piedalījos Dzejas dienu akcijā „Sirds uz 
trotuāra”. Es rakstīju dzejoli pie Strūves parka. Patīkami, ka varēju klausīties 
dzeju pastaigā pa Daugavas promenādi, un lietus mani nemaz nenobiedēja. 
Dzeja man ir ļoti svarīga, jo tā ir latviešu kultūra, kuru es ļoti cienu.” 
Karīna Karabutina (9.b): „Dzejas festivāls „EKO dzeja” bija interesants, es tajā 
aktīvi piedalījos: rakstīju dzeju akcijā „Sirds uz trotuāra”, devos pastaigā ar 
dzeju, braucu „Dzejas busiņā”, apmeklēju „Dzejas slamu”. Es uzzināju vairāk 
par latviešu dzeju un dzirdēju “tīru” latviešu dzejas lasījumu. Dzejolis var izteikt 
emocijas, garīgo stāvokli, mīlestību vai naidu pret dzīvi...” 
Karina Bobrova (9.b): „ Šogad Dzejas dienās es gan rakstīju dzeju 
uz trotuāra, gan klausījos to, braucot „Dzejas busiņā”. Dzejolī, 
manuprāt, dzejnieks ietver attieksmi pret lietām, pasauli un dzīvi. 
Jebkurš dzejolis liek aizdomāties. Es labprāt lasu dzeju, jo tā man 
sniedz mieru un harmoniju.” 

Skolēnu atsauksmes apkopoja latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Marika Avena 
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BIBLIOTĒKA – GRĀMATU MĀJAS 
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Šī gada 4. septembrī Jēkabpils Bērnu un jauniešu 

centrā notika ideju darbnīca “Gudra līdzdalība 

pret viltus ziņām”. Mūsu skolu šajā pasākumā 

pārstāvēja desmit aktīvi un zinātkāri skolēni no 

vidusskolas klasēm. 

Darbnīcā ikviens klātesošais varēja izvērtēt, vai spēj 
atšķirt patiesas ziņas no viltus ziņām, uzzināt 
metodes, kā profesionāli žurnālisti atpazīst 
informācijas patiesumu. Kā izrādījās, viltus ziņas ir 
atrodamas ne tikai internetā, bet arī drukātajā presē 
un televīzijā. 
Vidusskolēnu vērtējumā tā bija lietderīgi pavadīta 
diena, kopā ar citiem jauniešiem diskutējot par 
iespējām gudri iesaistīties pilsoniskajos procesos. 
Uzdevumi bija interesanti un pārdomāti, nevajadzēja 
sēdēt dīkā. Bija daudz jaunas informācijas, darbs 
komandās. Patika tas, ka organizatori centās visus 
iepazīt, jo dalībnieki bija no visām mūsu pilsētas 
izglītības iestādēm. 

Mūsu skolas 
skolēnu 
atsauksmes par 
šo jauniešu 
darbnīcu bija 
pozitīvas. Jauna 
informācija, jauki 
vadītāji, 
interesants 
pasākums un 

 gardas uzkodas - tas viss tika atzinīgi novērtēts. 
Paldies Jēkabpils Bērnu un jauniešu centram par 
pasākuma organizēšanu! 

Ideju darbnīcas dalībniece Elizabete Pavlova 

GUDRA LĪDZDALĪBA PRET 
VILTUS ZIŅĀM 

Mūsu skolā katru gadu norisinās latviešu dzejniekiem 

veltīts pasākums, kurā bērni un jaunieši lasa latviešu 

dzejnieku dzeju. 17.septembrī bija iespēja klausīties ne 

tikai 9.a, 10.a un 11.a klases pārstāvju dzejas lasījumos, bet 

arī dziedāt līdzi zināmas un skanīgas latviešu dziesmas.  

10.a klases skolnieču Ksenijas Naumovas un Evitas 

Kalnietes izjustais un emocionālais dziedājums, kā arī 11.a 

klases skolnieka Iļjas Šidlovska ģitāras spēle un dziesma ar 

Egila Plauža vārdiem “Kaija”, neatstāja vienaldzīgu nevienu. 

Kā atzina Iļja Šidlovskis, klausoties dzeju, varēja uzzināt par 

latviešu vērtībām mūsdienās un senatnē. Bija patīkama 

atmosfēra, jo dzejas lasījumi notika arī mūzikas pavadījumā. 

Paldies mūsu latviešu valodas un literatūras skolotājai Zinaīdai 

Rutkovskai par sirsnīgā un jaukā pasākuma organizēšanu! 

Rakstu sagatavoja Valērija Naumova 

 

 

 

 

 

 

DZEJAS DIENU IZSKAŅAS PASĀKUMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. oktobrī mūsu skolas vecāko klašu skolēni 
piedalījās „Jēkabpils NVO resursu centra” 
rīkotajā pasākumā „Time to move – meklējot 
Eiropu džungļos!”. 
Pasākums bija veidots kā pārgājiens apkārt 
Laukezeram ar sportiskām aktivitātēm. 
Pārgājiena laikā bija vairākas apstāšanās, kuru 
laikā pasākuma dalībnieki varēja izzināt savas 
iespējas Eiropā: Eurodesk, Erasmus+, Eiropas 
Solidaritātes korpusa un Eiropas jaunatnes 
portāla piedāvājumus jauniešiem. 
Pēc sportiskajām aktivitātēm brīvā atmosfērā 
jaunieši kurināja ugunskuru, baudīja garšīgu 
ēdienu un turpināja klausīties pieredzes stāstus. 
Kā atzina visi mūsu skolas skolēni, kuri piedalījās 
pasākumā, tā bija lieliska sestdiena, jauki 
pavadīts laiks. Bija jautri un interesanti, jo 
vienaudžu pieredzes stāsti bija ļoti interesanti un 
noderīgi.  

Rakstu sagatavoja Karina Isakova 
 un Evita Kalniete 

 

 

TIME TO MOVE – MEKLĒJOT 
EIROPU DŽUNGĻOS! 
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Sestdienas, 12. oktobra, rītā, kamēr daudzi no mūsu skolas skolēniem vēl 
nebija modušies, Jēkabpils sportiste Diāna Ivanova (12.a klase) Jēkabpils 
komandas sastāvā devās uz Alūksni, kur notika svaru stieņa spiešanas 
sacensības. 
 Diānai izdevās pacelt 47.5 kilogramu smagu svaru stieni. Izcīnot 3. vietu, 
zaudējot vien pieredzējušām sportistēm, viņa ir noskaņota optimistiski, drīzumā 
cer uzlabot savus rezultātus! 
Noskaidrosim, ko Diāna stāsta par saviem sasniegumiem sportā! 
* Cik gadus tu nodarbojies ar šo sporta veidu? 
Ar šo sporta veidu nodarbojos apmēram divus gadus. 
* Kā izvēlējies tik vīrišķīgu sporta veidu? 
Pamēğināju, diezgan labi sanāca, tāpēc arī iepatikās, kā arī bija ļoti labs treneris. Neuzskatu, ka šis sporta 
veids ir tikai vīriešiem, tas ir stereotips, jo gan sacensībās, gan mūsu komandā ir daudz meiteņu, kuras ar 
to nodarbojas. 
* Kā vērtē savu rezultātu sacensībās Alūksnē? Kādas bija konkurentes? 
Es domāju, ka rezultāts ir labs, bet noteikti varētu būt labāks. Konkurentes ir spēcīgas, tāpēc nedrīkst nolaist 
rokas. 

* Kādus mērķus, uzdevumus esi sev izvirzījusi sportā? 
Sports man palīdz labi justies un attīstīties. Nav noteikta mērķa, bet uzdevumu 
gan ir daudz, tāpēc jācenšas un jāstrādā. 
* Vai Tu domā saistīt ar to savu nākotni? 
Visticamāk mana nākotne būs saistīta ar kaut ko citu, bet pamest sportu es 
nekādā gadījumā negribu! 
 Nākamās sacensības notika 26. oktobrī Daugavpilī. Jēkabpils komanda 
izcīnīja 1. vietu komandu kopvērtējumā! Arī šajā reizē Diāna rādīja lielisku 
sniegumu. 

Leposimies ar mūsu skolas skolnieci DIĀNU IVANOVU 
un novēlēsim veiksmi nākamajos startos! 

Rakstu sagatavoja Daniela Grugule 

 SPORTS LABSAJŪTAI UN ATTĪSTĪBAI 

 OKTOBRĪ PAR TRADĪCIJU KĻUVUSI 10.KLAŠU SKOLĒNU IESVĒTĪŠANA 
VIDUSSKOLĒNU KĀRTĀ. ARĪ ŠOGAD NO 14. LĪDZ 18.OKTOBRIM 

SKOLĀ NOTIKA DAŽĀDAS AKTIVITĀTES 10.A KLASES SKOLĒNIEM.  

 ŠĀDS PASĀKUMS NEPIESPIESTĀ GAISOTNĒ LIELISKI ATTĪSTA 
SKOLĒNU RADOŠĀS SPĒJAS, SALIEDĒ KLASES KOLEKTĪVU, VEIDO 

POZITĪVU ATTIEKSMI PRET SKOLU.                                    

 DAŽĀDI UZDEVUMI UN PĀRBAUDĪJUMI 10.KL. SKOLĒNIEM 
NORISINĀJĀS VISAS NEDĒĻAS GAITĀ, UN PIEKTDIEN NOTIKA 
NOSLĒGUMA PASĀKUMS. JA NEDĒĻAS SĀKUMĀ DAŽI 10.KLASES 

SKOLĒNI KAUTRĒJĀS UN PAT NEVĒLĒJĀS PIEDALĪTIES, TAD 
PIEKTDIEN  JAU VISI LABPRĀT UN AKTĪVI IESAISTĪJĀS PASĀKUMĀ. 

DESMITAJAI KLASEI BIJA JAUTRI. UZDEVUMI BIJA DAŽĀDI: 
INTELEKTUĀLI, BALSTĪTI UZ APĶĒRĪBU, RADOŠUMU MUZIKĀLAJĀ, 

DEJU, SPORTA UN KULINĀRIJAS JOMĀ.  

 SAVUKĀRT VIENPADSMITĀS KLASES SKOLĒNI AR MILZĪGU INTERESI 
ORGANIZĒJA PASĀKUMU. ĻOTI DAUDZ LAIKA PAVADĪJA KOPĀ. TAS, 

PROTAMS, SATUVINĀJA UN SALIEDĒJA 11. KLASES SKOLĒNUS UN 
PALĪDZĒJA TUVĀK IEPAZĪT 10. KLASES SKOLĒNUS. 
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OLIMPISKĀ DIENA 
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NORISINĀJĀS VISAS NEDĒĻAS GAITĀ, UN PIEKTDIEN NOTIKA 
NOSLĒGUMA PASĀKUMS. JA NEDĒĻAS SĀKUMĀ DAŽI 10.KLASES 

SKOLĒNI KAUTRĒJĀS UN PAT NEVĒLĒJĀS PIEDALĪTIES, TAD 
PIEKTDIEN  JAU VISI LABPRĀT UN AKTĪVI IESAISTĪJĀS PASĀKUMĀ. 
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INTELEKTUĀLI, BALSTĪTI UZ APĶĒRĪBU, RADOŠUMU MUZIKĀLAJĀ, 
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 SAVUKĀRT VIENPADSMITĀS KLASES SKOLĒNI AR MILZĪGU INTERESI 
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Piektdien, 20.septembrī, visā Latvijā, tostarp arī Jēkabpilī, norisinājās ikgadējā Olimpiskā diena. 
Šogad mūsu valstī sportiskajās aktivitātēs vienojās 150 tūkstoši skolēnu. 

Jēkabpils 2.vidusskolu šajā pasākumā, ko Jēkabpilī organizēja Jēkabpils Sporta centrs, piedalījās 4.a un 
4.b klase ar klases audzinātājām un sporta skolotāju. Šīs nedēļas lietainā laika dēļ bija pamatotas bažas, 
vai pasākums varēs notikt Jēkabpils stadionā. 
Tomēr “Olimpiskās dienas” rīts stadionā sākās ar olimpiskās himnas atskaņošanu un Jēkabpils Sporta 
centra direktora Jura Bobrova uzrunu. Tad visi klātesošie sāka rīta vingrošanu, kas vienlaicīgi notika visā 
Latvijā. Dalībniekiem tika uzdoti viktorīnas jautājumi, katrai klases komandai bija jāatveido burts, visiem 
kopā veidojot vārdu «olimpiāde», kā arī kopā ar Jēkabpils sportistu talismanu Lūsi jāskrien apkārt stadionam 
un, protams, arī jādemonstrē mājās sagatavotais vingrojums. Der pieminēt, ka dalībnieku apģērbs bija kādā 
no olimpisko riņķu krāsām. Jēkabpils 2. vidusskolas skolēni bija koši dzeltenos T-kreklos.   
 Kā atzina mūsu skolas skolēni, kuri piedalījās šajā pasākumā, viņiem “Olimpiskā diena” patika, jo varēja 
vingrot svaigā gaisā, jauki pavadīt laiku, veicot dažādas sportiskas aktivitātes, un par to vēl saņemt balvā 
gardu kliņģeri. 

Sports attīsta drosmi, atbildību un izturību, jo 
individuālais sniegums var ietekmēt arī visu 
komandas darbu un rezultātu. Lai arī šoreiz 
Jēkabpils 2.vidusskolas komandas līdz 
uzvarai netika, skolēni ir apņēmības pilni 
turpināt sportot un gūt panākumus citās 
sacīkstēs! 
Paldies Jēkabpils Sporta centram par 
pasākuma organizēšanu! 

Informāciju apkopoja Marika Avena 
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18 – ĪPAŠS SKAITLIS!        
Sveicam jubilārus ! 

 

 

No 7. Līdz 13.oktobrim visā Latvijā jau 11.gadu 

norisinājās ikgadējā akcija Labo darbu nedēļa. Šogad 

arī Jēkabpils 2.vidusskolas kolektīvs – gan skolēni, gan 

skolotāji – piedalījās akcijā, skolā organizējot labdarības 

akciju “Dod ķepu, draugs!”. Akcijas laikā tika ziedotas 

Jēkabpils dzīvnieku patversmei nepieciešamās lietas – 

gan suņu un kaķu barība, gan vecākas segas un spilveni 

siltākas guļvietas izveidei, gan ražotāju piedāvātās 

dzīvnieku gultas, gan rotaļlietas ķepaiņiem. 

Mūsu skolā šī sadarbība ar Jēkabpils dzīvnieku patversmi 

notiek jau septīto gadu.  Tās mērķis ir rosināt līdzcilvēkus 

nepalikt vienaldzīgiem pret bezpalīdzīgajiem dzīvniekiem, 

kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši bez mājām.  

Šoreiz ciemos pie likteņa varā pamestajiem astaiņiem 

devās mūsu skolas 6.b klase, lai samīļotu un  

uzmundrinātu, kopā jautri spēlējoties, bez saimnieka 

palikušos dzīvniekus, kā arī lai nogādātu visa skolas 

kolektīva saziedotās lietas. Pateicamies visiem 

atsaucīgajiem skolēniem un viņu vecākiem, kā arī 

skolotājiem, kas nepalika vienaldzīgi, bet ziedoja 

pamestajiem četrkājainajiem draugiem!  

Īpašs paldies Jēkabpils Sporta skolas direktoram 

Edgaram Lambam par sagādāto transportu skolēnu un 

ziedojumu nogādāšanai Jēkabpils dzīvnieku patversmē. 

Dzīvnieku patversme atrodas Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 1a, 

tur šobrīd mitinās aptuveni 55 kaķi un 25 suņi, kuri gaida 

jaukus un gādīgus cilvēkus, lai sauktu tos par saviem 

saimniekiem. Jēkabpils pilsētas dzīvnieku patversmes 

uzturēšanas pakalpojumus sniedz pašvaldības uzņēmums 

SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, bet visi pilsētas iedzīvotāji 

aicināti ar ziedojumiem atbalstīt Jēkabpils dzīvnieku 

patversmi. 
Rakstu sagatavoja Marika Avena 

 

Dženifera Leiskina 

(11.a): 
1. Es esmu 
apmierināta ar 
sevi, protams, ir 
īpašības, kuras 
vajadzētu 
izskaust. 
2. Taisnību, atbildību, godīgumu, 
uzticamību, kā arī adekvātu pašvērtējumu, 
jo tikai sevi cienošs cilvēks ciena citus. 
3. Es neko negaidu no nākotnes, es tikai 
ceru, ka tā būs laimīga nākotne. 
4. Man tādas nav, ir tikai daži cilvēki, kuru 
īpašības man patīk. 
5. Būt kopā ar saviem mīļajiem radiņiem. 
6. Pēc nelaimes vienmēr būs laime. 

Jubilāres intervēja Valērija Naumova 
un Elizabete Pavlova 

Viktorija Kāršeniece (10.v): 

1. Nē, jo es varētu izdarīt daudz vairāk, 
nekā parasti izdaru. 
2. Mazliet no visa. 
3. Nezinu, jo katru dienu var kaut kas 
mainīties. 
4. Mana autoritāte ir mani vecāki. 
5. Nav nekā tāda. 
6. Labāk apstāties, nekā nokrist. 

LABDARĪBA LABO DARBU NEDĒĻĀ 

 

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

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

Avīzes konsultante un korektore - M.Avena, tehniskā redaktore - M.Ļitvinova. 

1. Vai Jūs sev patīkat? 
2. Kādas īpašības Jūs meklējat 
citos? 
3. Ko Jūs visvairāk sagaidāt no 
turpmākās dzīves? 
4. Kas ir Jūsu autoritāte? 
5. Ko Jūs vēlaties darīt atkal un 
atkal? 
6. Kāda ir Jūsu dzīves devīze? 

Adīna Audriņa (12.a):  
1. Cik nepatīkami to teikt, bet – nē. Es sev 
nekad neesmu patikusi, jo esmu pārāk 
stingra pret sevi. 
2. To ir daudz, bet visnozīmīgākās – lai 
cilvēks būtu optimistisks, pacietīgs, 
mērķtiecīgs. 
3. Es no dzīves gaidu labvēlību sev un 
cilvēkiem, kas man ir dārgi. Lai katrs no 
mums gūtu panākumus un laimi. 
4. Mana autoritāte ir mana mamma. Viņa 
vienmēr ir mērķtiecīga un drosmīga, 
vienmēr panāk to, ko vēlas. Es vēlos būt 
kā mana mamma. 
5. Spēlēt orķestrī. 
6. Dzīvo tā, lai 
nomirstot velni ellē 
bļautu: “Ak, nē… 
Viņa nāk!” 

 

 


