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Skolas radošais pulciņš izsludina konkursu!  
Tuvojas skolas salidojums. Ikvienas skolas dzīvē tas ir gaidīts un ļoti lolots pasākums, kura 

organizēšanas procesā par skolu, tās vērtību un nozīmību domājam par kripatiņu vairāk, nekā ikdienā.  

Tāpēc aicinām arī Jūs kopā ar radošā pulciņa dalībniekiem padomāt  par to, ko mūsu skola nozīmē Jums un 

savas domas, pārdomas, izjūtas un emocijas  ietērpt literāri radošā formā. 

Konkursa uzdevums: uzrakstīt dzejoli, stāstu, miniatūru u.c. par skolu, skolas dzīvi utt. vai izvēlēties 

kādu no piedāvātajiem tematiem:   

  Kā radusies Gulbenes 2.vidusskola. (sacerēta teika par skolas rašanos) 

  Spoku stāsts par kādu izdomātu Gulbenes 2.vidusskolas 

spoku. 

  Pasaka par Gulbenes 2.vidusskolas gariņu. 

! Piedalīties aicināti visu vecumu skolēni.  

! Viens skolēns konkursam var iesniegt arī vairākus darbus.  

! Darbi jāiesniedz līdz 13.martam skolotājai Ramonai Ruņģei 

8.kabinetā vai jāiesūta elektroniski e-klasē.  

! Darbi var tikt papildināti arī ar vizuālo noformējumu un ilustrācijām.  

! Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana notiks literārajā 

pēcpusdienā marta beigās (pasākuma datums vēl tiks precizēts).  

Lai izdodas!  

…………………………………………………………………………………………………………………..

Līdzpārvaldes ziņas 
Sveiciens! Pirmā ziņa ir tāda, ka līdzšinējais mūsu prezidents Rūdolfs Mednis nolēmis atkāpties no 

amata, apzinoties lielo un brīžiem arī smago atbildību uz saviem pleciem. Lai gada vidū nevajadzētu rīkot 

jaunas vēlēšanas, nolēmām uzticēt vadītājas pienākumu izpildi Rūdolfa vietniecei, 9.klases skolniecei Enijai 

Baumgartei.   

Otrā ziņa - klāt  4.-11.klašu konkurss 

„Superklase-2017”. Pēc pagājušā mācību 

gada veiksmīgās pieredzes nolēmām, ka 

uzsāktais jāturpina. Katra klase jau ir 

saņēmusi vēstuli ar uzdevumu aprakstu. 

Šogad akcents uz lokālpatriotismu, 

piedāvājam arī iespēju izveidot klases modes 

kolekciju un iestudēt atraktīvu iznācienu. 

Galvenais konkursa mērķis ir saliedēties, 

kopīgi veicot piedāvātos uzdevumus. 

9.martā uzzināsim, vai 8.a un 11.a klasei būs 

izdevies aizstāvēt pērn izcīnīto Superklases 

titulu. 

Trešā ziņa - līdzpārvalde sanāk katru 

ceturtdienu pēc 8. stundas bioloģijas 

kabinetā. Darītāju vienmēr pietrūkst, jo 

ērtāk, protams, pulcēties pirmajās divās rindās.  

Varbūt tu gribi tur, kur nav lielas burzmas? 

Kādā saulainā dienā 

Pēkšņi lāses no debesīm krīt! 

Peļķu pilnas ielas 

Un mati viscaur slapji. 

Bet par spīti visam 

Varavīksne pie debesīm mirgo 

Un ar savām krāsām 

Iededz acīs prieku. 
(Marta Birzniece 5.a) 

Gulbenes 2.vidusskolas radošā avīze 
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Skolas jaunumi īsumā 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sadarbībā ar citu valstu 

jauniešiem ir tapuši 3 

kalendāri! 
 

 

 

10. klašu skolēniem vācu valodas stundās tika piedāvāta iespēja veidot šī gada kalendāru kopā ar 

kādas citas valsts skolēniem. Mēs labprāt izmantojām šo iespēju. 10.a klase kalendāru veidoja kopā ar 

skolēniem no Turcijas, 10.b kopā ar itāļu skolēniem un 10.c klase ar skolēniem no Polijas.  

Lai savstarpēji iepazītos, katra klase, kas piedalījās projektā, filmēja video, kurā iepazīstināja ar sevi 

un atspoguļoja savas brīvā laika nodarbes. Projekta dalībnieki nosūtīja viens otram arī klases fotogrāfijas.   

Veidojām kalendāra attēlus sešiem gada mēnešiem, kuros 

attēlojām savas valsts tradīcijas un svētkus. Otru daļu veidoja projekta 

partnervalsts pārstāvji. Beigās visu salikām kopā un rezultāts ir 

kalendārs vācu valodā, kurā iekļautas Latvijas un otras partnervalsts 

svētku un svinamās dienas.  

Gala rezultāts ir lielisks, kā arī ir gandarījums par paveikto. Tā 

bija brīnišķīga pieredze. Kalendārus var apskatīt vācu valodas kabinetā.  

Evelīna Vinogradova 10.b 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jaunie skolas soli patīk! 
Daudzos skolas kabinetos ir jauni skolas soli un krēsli, kurus mēs visi gaidījām jau sen. Soli ir viegli, 

mazi un ērti pārvietojami klases pasākumiem, grupu darbiem u.c. Krēsli ir daudz ērtāki un galdi – 

modernāki. Vecie galdi un krēsli bija smagi un neērti sēdēšanai. Tagad klases ir košākas, gaišākas un 

dzīvīgākas.  

Lai jaunie galdi un krēsli mums kalpotu ilgi un kvalitatīvi, pašiem par to ir jārūpējas – pret jaunajām 

mēbelēm jāizturas kārtīgi un saudzīgi. Mēs taču to varam un gribam!  

Marta Birzniece 5.a 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Erudītu konkurss 
26.janvārī Gulbenes novada valsts ģimnāzijā norisinājās Gulbenes novada 10.-12.klašu  erudītu 

konkurss "Sagaidot Latvijas simtgadi", kurā no mūsu skolas piedalījās 3 komandas – divas 10.b klases 

komandas un viena 12.klases komanda . Ar patīkamu ievadu un direktores L.Ķeķeres novēlējumu konkurss 

tika atklāts. Katra komanda veica dažādus uzdevums par Latviju - sporta, kultūras, mūzikas, mākslas, 

ekonomikas un politikas jomā. Skatījāmies dažādu latviešu filmu fragmentus un mēģinājām tos atpazīt. Pēc 

tam norisinājās kapteiņu konkurss, kurā bija jāatpazīst Latvijas arhitektūras pieminekļi. GNVĢ līdzpārvalde 

bija parūpējusies par cienastu, kuru varējām notiesāt, gaidot konkursa rezultātus. Pirmo vietu izcīnīja GNVĢ 

komanda, otrajā vietā – Lejasciema vidusskolas komanda un trešo vietu godam nopelnīja mūsu, 10.b klases, 

komanda. Diplomus un balviņu no 

Gulbenes Novada domes pasniedza 

jauniešu pārstāvis Lauris Šķenders. Otra 

mūsu 10.b klases komanda un 12.klases 

komanda ierindojās nedaudz zemākās 

vietās, taču tik un tā esam gandarīti par 

sasniegtajiem rezultātiem. Noslēgumā visi 

kopīgi iemūžinājām konkursu, veidojot 

kopbildi ar visām erudītu komandām.  

Paldies skolotājai Aivijai 

Grīnbergai!  

(Paula Paipala 10.b) 



Mūsu skolotāji 
Intervija ar mūsu skolas jauno skolotāju Jolantu Laubi 

 Vai Jums patīk Gulbenes 2.vidusskola? Kāpēc?   

- Interesanti, kad ir daudz cilvēku, pirmais iespaids – milzīga skola, 

bet tagad man ļoti patīk skola, tāpēc ka šeit ir ļoti atsaucīga, 

neparasta vadība. 

 Kāpēc izvēlējāties tieši Gulbenes 2. vidusskolu? 

- “Paspīdēja” lieliska iespēja strādāt šajā skolā. Tā kā agrāk 

strādāju mazā lauku skolā, tad nodomāju, ka vides maiņa nāks tikai 

par labu, un atnācu strādāt uz Gulbenes 2. vidusskolu. 

 Vai jau esat iejutusies jaunajā skola? 

- Pilnīgi noteikti. Dažreiz ir tāda sajūta, ka šeit jau 10 gadus 

strādātu. 

 Kāds, Jūsuprāt, ir skolotāju kolektīvs? Un kāds – skolēnu? 

- Ar skolotāju kolektīvu maz sanāk tikties, bet vispārīgi, manuprāt, esam sabiedriski un draudzīgi. 

- Par skolēniem īsti nav ko piebilst, kā jau visās skolās, katrs ir citādāks un pie katra ir vajadzīga sava 

pieeja. 

 Kas Gulbenes 2.vidusskolā Jums patīk vislabāk? 

- Pirmkārt, tā ir ēdnīca. Nezinu tieši kāpēc, bet man tā ļoti patīk. Ļoti patīk skolas vadība, kura ir ļoti pretim 

nākoša, nav īpaši stagnātiska, rod visādas orģinālas pieejas. Tad vēl patīk 

tas, ka skola ir liela, ļoti krāsaina, dažāda, šeit visu laiku notiek dažādas 

pārmaiņas un tas viss kopumā ir ļoti patīkami. 

 Vai ir kas tāds, kas Jums skolā nepatīk/neapmierina? Ja ir, tad 

kas? Un ko vēlētos mainīt? 

- Vienīgais, ko  varētu šeit piebilst, ir tas, ka esam ļoti liels skolotāju 

kolektīvs, bet mīnuss ir tas, ka ļoti maz sanāk satikties, dažreiz ir sajūtas, 

ka negribot esam atdalīti viens no otra. Vēlētos lielāku skolotāju 

saliedētību, kolektīvu vajag kā lielu ģimeni. 

 Spilgtākais pasākums, kuru esat piedzīvojusi šajā skolā? 

-  Pirmais, kas ienāca prātā, ir Skolotāju dienas pārsteigums. Man tas 

tiešām ļoti patika, bija vienotības sajūta. 

 Un Jūsu novēlējums lasītājiem? 

- Neiegrimt ikdienas rutīnā, katru dienu rast iemeslus, par ko priecāties, un 

arī citiem dāvāt prieku. Izdomāt kaut ko foršu, lai neiegrimtu nogurdinošā 

ikdienas rutīnā. 

(Ar J.Laubi sarunājās Paula Paipala 10.b) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Latvijas Televīzijas raidījums “Sporta studija” rīko Tautas sporta 

akciju “Mans treneris”, kurā aicina godināt savus trenerus, sakot viņiem 

paldies pateicības rakstu formā. Arī 11.a klases skolēns Artis Lūsis iesūtīja 

savus pateicības vārdus mūsu sporta skolotājam Voldemāram Mezītim.  

“Voldemārs nav tikai treneris, viņš ir mans un manu treniņu biedru īsts 

paraugs. Viņam ir 60 gadu, bet, kad treniņos Voldemārs skrien ar mums, tad mēs katrs aizdomājamies par 

to, ka tad, kad mums pienāks tāds vecums, mēs arī gribētu būt tik labā formā kā treneris. Voldemārs vienmēr 

ir teicis, ka viņam svarīgi ir no mums izaudzināt pieklājīgus un atbildīgus cilvēkus. Voldemāra kontā ir 

daudz esošo un bijušo sportistu. Viņa dēls ir ātrākais skrējējs Latvijā 100 un 200 metru distancē. Man ir 

prieks trenēties pie šāda cilvēka, jo redzu, kāda izskatās izdevusies dzīve – liela ģimene, veselība, darbs, ko 

mīli. Ir uz ko tiekties. Uz jautājumu – kas šodien jādara treniņā – Voldemārs vienmēr atbild ar savu zelta 

frāzi: “Jātrenējas!” Es lepojos!!!” Arī mēs lepojamies!!! 



Brīvbrīdim 

Radošā pulciņa dalībnieces ir izveidojušas 2 krustvārdu mīklas par skolas tematiku! Pamēģini tās atminēt! 

 

Šajā burtu jūklī atrodi 10 lietvārdus: mācības, forma, disciplīna, kolektīvs, somas, penālis, 

blēņas, domas, centība, nogurums! 
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Atrisini krustvārdu mīklu! 

 10. 

 

 

     1.    2.         

                  

                  

  3.                

                  

                  

              5.    

      4.            

8.                  

         6.         

                  

        9.          

   7.               
 

1.Vieta, kur iegūt zināšanas.  

2.Priekšmets, kurā ir ietvertas un apkopotas 

gudrības.  

3.Cilvēki, kuri māca skolēnus.  

4.Cilvēki, kuri atbalsta un pavada laiku kopā 

ar tevi.  

5.Cilvēki, kuri mācās no skolotājiem.  

6.Emocijas, kas cilvēku padara priecīgu. 

7.Kas cilvēkam ir jāievēro, lai netiktu 

piemērots sods?  

8.Laba izturēšanas pret otru, neaizskaršana.  

9.Vizuālajai mākslai nepieciešams 

piederums.  

10.Zināšanu pārbaudes forma skolā.  
  



Jaunrades stūrītis 

Es esmu vaļējas durvis. 

Es esmu liela autobusa durvis. Esmu atvēries plaši vaļā. Katru 

dienu pa mani no rīta kāpj iekšā priecīgi un smaidīgi cilvēki. Dažs ir 

vēl miegains. Viņi visi ieejot iekšā iet pie šofera un dod naudu. Pretī 

viņi saņem niecīgu, mazu papīrīti. Kāpēc? To es neesmu sapratis, kam 

tas vajadzīgs? 

Caur mani ir staigājuši ļoti interesanti cilvēki – kāds vecs, kāds jauns, kāds garš, kāds īss, kāds resns, 

kāds tievs, kāds pieklājīgs, kāds negodīgs, kāds ar somu, kāds bez somas. [..] Visinteresantāk bija, kad caur 

mani izgāja tumšas ādas cilvēks. No sākuma domāju, kas tas par neredzētu ērmu? Dažreiz caur mani iet ļoti 

mazi mīlīgi bērni. Tad es sapratu, ka uz Pasaules ir dažādi cilvēki. Cik labi, ka nav visi vienādi! 

Iedomājieties, kāda būtu Pasaule, ja visi būtu vienādi. Tā būtu garlaicīga un neinteresanta.  

Man nepatīk, ka daži cilvēki nomet savus atkritumus, konfekšu papīrīšus, dzēriena pudeles. Tādiem 

cilvēkiem, es negribu vērt vaļā savas durvis. Man patīk svaigas dabas gaiss, kas plūst caur mani. Pavasarī tas 

ir ar ziedu smaržu, vasarā ar zāles smaržu,  rudenī ar lapu un lietus smaržu, ziemā ar sniega un sala smaržu. 

Man nepatīk pilsētas gaiss, kas plūst caur manām durvīm. Tas ir smags un netīrs. Daudz labāk es baudu 

meža  un lauku smaržu plūstam caur mani. 

Ir patīkami redzēt cilvēkus sportojot braucot ar velosipēdiem, skrituļslidām. Mani iepriecina kad bērni 

spēlējas ārā. Dažiem ir paņemts kaut kas ko iekost. Bija nepatīkami ka vienreiz tīrītājs aizmirsa mani 

nomazgāt. Ir patīkami ka skan mūzika. Esmu redzējis daudzus slavenus cilvēkus. Es zinu, vel iegūšu daudz 

pieredzes un vēl daudz redzēšu. Ceru jūs arī dabūsiet daudz pieredzi par savu dzīvi! 

(Tomass Dergačs 3.a) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Es esmu vaļējas durvis 

Es esmu durvis. Vaļējas durvis. Aiz mana sliekšņa stāv mērķtiecība. Zinoša un patiesa. 

Kur es atrodos? Es esmu visur, kur mani grib redzēt. Šobrīd es atrodos skolā, kas pilna ar skolēniem. 

Pēc skolas es atrodos bibliotēkā, futbola treniņos, mājās. 

Vai zini, kā mani atpazīt? Esmu zilas durvis ar baltām svītrām. Tu jautāsi, kāpēc tieši tādas krāsas? 

Zilā krāsa man saistās ar jūru un debesīm. Ar bezgalību. Ar zināšanām. Ar mieru. Vismaz es tā domāju, ka 

mērķtiecībai nav noteiktu robežu. Tā ir visur, kur vien var iedomāties. 

[..] Es gribu domāt, ka manas durvis uz mērķtiecību ir kā solis pretī tam, ko cilvēks vēlas visvairāk. 

Es vēlos, lai cilvēki, kas ieiet un iziet caur manām mērķtiecības durvīm ir neatlaidīgi. Tādi, kas seko savam 

aicinājumam – būt labam, labākam, vislabākajam. 

Piemēram, es esmu ļoti mērķtiecīgs. Mācoties skolā es iegūstu jaunas zināšanas, prasmes un 

iemaņas. Vai man ar to pietiek? Nē! Zināšanas es meklēju arī ārpus skolas – bibliotēkā, teātrī. Ārpus skolas 

mana lielākā aizraušanās ir futbols. Uz katru treniņu es eju ar lielu apņēmību apgūt ko jaunu, piemēram, kā 

negaidītāk pārspēt pretinieku un izdarīt sitienu pa vārtiem, kā labāk izdarīt māņkustības. Es vēlos būt 

labākais uzbrucējs. Vislabākais no visiem. 

[..] Manām durvīm vienmēr ir atvērtas acis, lai redzētu, vai cilvēki, kas iziet cauri manām durvīm ir 

godīgi un atklāti pret sevi un citiem. 

Es priecājos par katru cilvēku ar prieku sejā, kas iziet cauri manām durvīm. Dažreiz es domāju, vai 

patiešām esmu durvis uz mērķtiecību?  

Jā, esmu gan. Es esmu vaļējas durvis. Atvērtas vienmēr. Visiem, kas vēlas sasniegt ko vairāk kā 

māca skolas solā. 

(Kristiāns Daniels Kaspars 3.a) 

Es esmu vaļējas durvis, 

Pa tām iekšā nāk visādi mošķi, 

Palaikam iespīd saule, 

Palaikam – visa pasaule, 

Bet nekas nepaliek iekšā.  

Laikam tur tāds vakuums vien ir. 

Es esmu tikai durvis 

 

Līdz galam vaļā,  

Līdz pasaules galam, 

Līdz malām pilns 

Ar NEKO. 

Bet, lūdzu, nedomājiet, 

Ka tā ir nelaimīga kondīcija. 

Viss ir atkarīgs no intonācijas. 

(Roberts Mūks) 

Šī dzejoļa rindas šogad bija arī R.Mūkam veltītā 11.jaunrades 

darbu konkursa tēma „Es esmu vaļējas durvis..”, kura mērķis bija 

saskatīt neparasto un savdabīgo. Konkursā piedalījās arī mūsu skolas 

skolēni, un 2. – 4. klašu grupā, kurā piedalījās 74 skolēni no visas 

Latvijas, Tomass Dergačs un Kristiāns Kaspars no 3.a klases ieguva 

atzinības. Priecājamies par mūsējiem un liels paldies skolotājai 

Sarmītei Stupānei!  



Jaunrades stūrītis 
 

11.a klases skolēnu pārdomas par saviem vārdiem… 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

Teika par gaiļa asti 

Senos laikos gaiļa aste bijusi brūna, tāpat kā viss pārējais ķermenis. Gailis bijis kaislīgs gleznotājs, un 

tam mājās bijušas daudzas guaša un akrila krāsas. Gailis visas krāsas glabājis kastēs, bet ļoti vēlējies milzīgu 

plauktu pie sienas, kur visas krāsas salikt.  

Kādu dienu gailis uz mājām pasaucis ciema galdnieku, lai uzmeistarojot šim plauktu. Galdnieks 

taisīja, taisīja un tad attapās, ka aizmirsis mājās lielās skrūves. “Nu, nekas,” galdnieks nodomājis un 

pieskrūvējis milzīgo plauktu ar mazām skrūvītēm.  

Nākamajā rītā gailis jau grasījies gleznot savu kārtējo šedevru, bet, ņemot krāsu, viss lielais krāsu 

plaukts gailim uzgāzies tieši uz astes.  

Tā nu gailim tagad katra astes spalva ir citā krāsā, un gailim tas arī ļoti patīk, jo viņš mīl krāsainību.  

(Marta Birzniece 5.a)  

Mani vārdi ir taisnība. 

Mani vārdi nav vienīgie. 

Maniem vārdiem vajag uzmanību. 

Mani vārdi meklē mani pašu. 

Mani vārdi baidās būt nepareizi. 

Mani vārdi mīl manus tuviniekus. 

Mani vārdi dažreiz vienkārši 

paliek nesaprasti. 

(Artis Lūsis) 

Mani vārdi ir manas dvēseles 

patiesība vai apmāns. 

Mani vārdi nav tukšums, 

kuru nepiepildīt. 

Maniem vārdiem vajag iespēju 

tikt brīvi izteiktiem. 

Mani vārdi meklē citus vārdus, 

kuriem ir jēga. 

Mani vārdi baidās, 

kad tos izlieto nelietderīgi. 

Mani vārdi mīl, 

kad tie stāsta patiesību. 

Mani vārdi vienkārši izsaka to, 

ko es gribu. 

(Aivis Kopmanis) 

Mani vārdi ir asi. 

Mani vārdi nav saldi. 

Maniem vārdiem vajag mieru. 

Mani vārdi meklē mērķi. 

Mani vārdi baidās bēgt. 

Mani vārdi mīl uzvarēt. 

Mani vārdi vienkārši skrien. 

(Rolands  Tipāns) 

Mani vārdi ir manas izjūtas un 

domas. 

Mani vārdi nav lieki un bez 

pamatdomas. 

Maniem vārdiem vajag dzirdīgas 

ausis. 

Mani vārdi meklē mājas. 

Mani vārdi baidās aizskart un 

sāpināt. 

Mani vārdi mīl uzmundrināt 

skumjo, 

kā arī padarīt gaišāku dienu. 

Mani vārdi vienkārši lido! 

(Guna Ankipova) 

Mani vārdi ir spēks! 

Mani vārdi nav tukši. 

Maniem vārdiem vajag 

atbalstu! 

Mani vārdi meklē tautu. 

Mani vārdi baidās no naida. 

Mani vārdi mīl Latviju! 

Mani vārdi vienkārši ir nākuši 

no sirds. 

(Dāvis K. Ciglis) 

Mani vārdi ir ziedoši ziedi. 

Mani vārdi nav lidojoši putni. 

Maniem vārdiem vajag siltumu. 

Mani vārdi meklē jēgu visam. 

Mani vārdi baidās iedurt dunci 

sirdī. 

Mani vārdi mīl lutināt kādu. 

Mani vārdi vienkārši ir! 

(Samanta Sīmane) 

Latvija ir mūsu dzimtene, mājas un zeme. 

Abiem mums, visiem mums. 

Tai ir sava valoda un svētki. 

Visskaistākā valsts šī ir. 

Interesantas dziesmas un tautasdziesmas.  

Jauki cilvēki un skaistākā daba.  

Apbrīnoju es Latviju, cilvēku smaidus un dabu.  

(Linda Daniela Ķestere 5.a) 

Latvija, ai Latvija! 

Ar tevi vienmēr ir labi. 

Tavu vārdu pasaulē 

Visi nemaz nezin. 

Ir tik jauki dzīvot te, 

Jo vienmēr zinu vienu –  

Ai, cik tu man, Latvija, mīļa, mīļa esi!  

(Marta Birzniece 5.a) 


