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Tikšanās ar NBS 

visiem aizdomāties par melnajām lapām mūsu valsts 

vēstures grāmatā.  

 Ar ekskursiju bijām apmierināt. Mums bija 

iespēja pabūt vietās, kurās nekad agrāk nebijām 

bijuši. Ieguvām daudz jaunu zināšanu, ierosmi 

darbiem un vielu pārdomām.  

Jana Poplavska, 

Ļubova Barišnikova, 12.klase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šogad  Latvija atzīmē savu desmitgadi NATO 

savienībā, šajā svētku reizē tiek rīkota akcija  

‘‘Latvijas desmitgade NATO Latvijas skolās”. Šīs 

akcijas ietvaros 11. aprīlī Preiļu  2. vidusskolā 

viesojās Ārlietu ministrijas pārstāves un Nacionālo 

bruņoto spēku pārstāvji. 

Ārlietu ministrijas pārstāves iepazīstināja 9. – 

12. klašu skolēnus ar NATO vēsturi, tās attīstību, 

pastāstīja, kas tieši ir NATO, kādus uzdevumus, tā 

veic, kad Latvija iestājās NATO savienībā. Ārlietu 

ministrijas pārstāves pieminēja, ka NATO ir Latvijas 

drošības un aizsardzības pamats. 

Drošības un aizsardzības jautājumos skolēnus 

iepazīstināja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Abi 

pārstāvji gan Valdis, gan Valērijs skolēnus 

iepazīstināja ar karavīru gaitām Afganistānā un Irākā, 

ar spilgtākajiem iespaidiem un karavīru bīstamākajām 

vietām. 

Jaunieši vēroja un klausījās visu pārstāvju 

sniegto  informāciju ar lielu interesi. Visvairāk 

jauniešus piesaistīja attēli un video, kuros tika 

parādītas karavīru darba gaitas un to spilgtākie 

notikumi. 

Skolēni bija ļoti ieinteresēti un gandarīti, ka 

varēja uzzināt daudz jaunas un nedzirdētas 

informācijas. Bija iepriecināti, ka varēja papildināt 

savu zināšanu klāstu. Kopumā jaunieši bija gandarīti. 

Jāsaka liels paldies Ārlietu ministrijas pārstāvēm un 

Nacionāli bruņoto spēku pārstāvjiem. Paldies viņiem! 

Agita Kaža, 

Aija Muktupāvela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 11. aprīlī mūsu skolā notika Atvērto 

durvju diena, kurā piedalījās diezgan 

daudz skolēnu. Sākumā visi devās 

nelielā ekskursijā pa skolas telpām, 

iepazinās ar mācību procesu, darba 

virzieniem, aktualitātēm, skolēnu 

pašpārvaldes darbu, skolas muzeju 

u.t.t. 

Nākamajā tikšanās posmā visi varēja 

vērot skolēnu raito dejas soli un  

ieklausīties skolēnu skanīgajās balsīs. 

  Pasākuma noslēgumā norisinājās 

interesanta saruna, draudzīgā un jaukā 

atmosfērā, par dažādiem jautājumiem. 

  V. Zabalujeva, 12.klase. 

 

Tikšanās  

ar  “prakse.lv” pārstāvi 

Maijs – mēnesis, kad daudziem 

bērniem prātā tikai brīvlaiks un atpūta, 

bet citiem – nākotnes izveide, pareizā 

mācību iestāde un profesija. Īstais 

brīdis, lai plānotu nākotnes iespējas! 

22. maijā Preiļu 2. vidusskolā 

bija ieradusies “prakse.lv” pārstāve – 

Iveta, kas pastāstīja par jauniešiem 

izveidotu portālu “prakse.lv”, kurā var 

iepazīties ar dažādām profesijām, 

pārliecināties par izvēlēto profesiju 

spēlējot pavisam nesen izveidotu spēli, 

kas dod iespēju jauniešiem tuvāk 

iepazīt savu izvēlēto profesiju. Jaunieši 

var uzdod jautājumus pasniedzējiem, 

skolotājiem par izvēlētās profesijas 

iespējām, bet tiem, kuri vēl nezina par 

ko kļūt un kur vēlas studēt, tad portālā 

“prakse.lv” varēs uzzināt un 

Atvērto durvju diena 


