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Lieliskus rezultātus 21.septembrī demonstrēja Zemgales 
vidusskolas futbola komanda1997.gadā dzimušie jaunieši. Viņi 
spraigās cīņās spēja izcīnīt 1. vietu starp 9 komandām, laužot 
ierasto tradīcīju citu skolu dominanci šajā sporta veidā. Komandas 
sastāvs:Aleksandrs Dimiņš, Anžejs Zalnerčiks, Vadims Beļinskis, 
Grigorijs Markelovs, Edgars Stankevičs, Igors Stankevičs, Niķita 
Vipraškins, Aleksandrs Poļikovs, Filips Buga, Pāvels Bogdanovičs. 



       
14. septembrī Ilūkstes stodionā 
notika futbola sacensības    95.gadā 
dzimušajiem jauniešiem,kurās ļoti 
veiksmīgi startēja Zemgales 
vidusskolas komanda.Kopumā 
piedalījās septiņas komandas un 
godpilno otro vietu ieņēma mūsu 
skola.Komandas sastāvs 
A.Dimiņš,J.Kostigovs,A.Friļiņš,E.Veļičk
o,J.Dubovskis,A.Dimiņs,A.Žalnerčiks,D.Aļehno. 



            1.septembrī            

 



Vēlam skolēniem saulainu vasaru, jautras brīvdienas un ar nepacietību 

gaidām 1. septembrī!!! 

. 

. 



19.06.2010. savu pirmo izglītības dokumentu, Apliecību par pamatizglītību, saņēma 
14 devītās klases skolēni. Priecājamies, ka vairums skolēnu savas izglītošanās gaitas 
turpinās mūsu 10 . klasē. 
. 
. 
. 
. 
12.06.2010. Zemgales vidusskolā notika svinīgais pasākums, kas veltīts 12. klases 
absolventiem. Intīmā gaisotnē (pirmo reizi pēdējo trīsdesmit gadu laikā bez 
elektrības) absolventi saņēma laba vēlējumus no direktora, klases audzinātājas, 
vecākiem, radiem, draugiem un 11. klases skolēniem.

 

31. maijā pie Zemgales vidusskolas risinājās sporta pasākums „Sveiki Vasara”. Savā 
starpā sacentās sešas komandas,kuras sastāvēja no dažādu klašu 



skolniekiem.Savu veiklību un attapību vajadzēja demonstrēt septiņās 
disciplīnās.Viss interesantākā un par tradīciju jau palikusi virves vilkšana.Pec 
disciplīnu veikšanas ,sasummējot punktus, par uzvarētājiem kļuva komanda 
„‟Uzvarētāji” 

Projektu nedēļas laikā Zemgales vidusskolā notika slēpošanas sacensības starp skolas 

audzēkņiem sprintā. Slēpojumi tika sadalīti trīs vecuma grupās: 1.gr. 97.-98. dz.g.,  2.gr. 95.-

96. dz.g.,  3.gr. 91.-94.dz.g.  

  

Spraigai cīņai esot sacensību gala rezultāti sekojoši:  

1.vieta                                                 

 
Petrovs Nikita (1.gr. 97.-98. dz.g.)                                                 
Kostigovs Jevgēnijs (2.gr. 95.-96. dz.g.)                
Pankovs Deniss (3.gr. 91.-94.dz.g.)                        

 2.vieta  

Rakickis Sergejs (1.gr. 97.-98. dz.g.) 

Smilgins Igors (2.gr. 95.-96. dz.g.) 

Guļāns Jevgēnijs (3.gr. 91.-94. dz.g.) 

3.vieta 
Kazlovskis Maksims (1.gr. 97.-98. dz.g.)   
Friliņš Ainārs (2.gr. 95.-96. dz.g.) 
Loginovs Jevgēnijs (3.gr. 91.-94. dz.g.) 

  

Latviešu valodas nedēļa 

No 16. līdz 20. novembrim mūsu skolā notika latviešu valodas nedēļa. Tās laikā skolēniem bija dota iespēja tuvāk 
iepazīt Imanta Ziedoņa „Krāsainās pasakas”. Katrai dienai tika piešķirta sava krāsa: pirmdiena – Melnbaltā diena, 
jo šajā dienā visi bija svinīgi ģērbušies koncertam, kas veltīts Latvijas dibināšanas dienai. Paldies visiem koncerta 
dalībniekiem! 
            Otrdiena – Brūnā diena, kuras laikā vajadzēja sameklēt pasakām atbilstošās ilustrācijas un sakārtot 
sadalīto pasaku pareizā secībā. 
            Trešdiena – Sarkanā diena, kuras laikā skolēni patstāvīgi lasīja pasakas un veidoja krustvārdu mīklas. 



            Ceturtdiena – Zaļā diena, kad tika izsludināts miniatūru konkurss „Es lepojos ar …”. Labākie darbi bija 
Evelīnai no 7. klases, Eleonorai, Jolantai, Marinai un Regīnai no 9. klases. Malači, meitenes!!! 
            Piektdien, Raibajā dienā, 5.-8. klašu skolēnu komandas sapulcējās zālē, lai uzrakstītu savu pasaku. Ar 
viņu radošajiem darbiem var iepazīties izstādē skolas 2. stāvā. 
            Vēl gribam informēt, ka skolā jau ir notikusi latviešu valodas olimpiāde 7.-8. klašu skolēniem. Tajā 
piedalījās Jevgeņijs Dubovskis no 7. klases, Evelīna Ratele, Anastasija Platkova un Anželika Liepiņa no 8. 
klases. Urrā! Sīvā cīņā par uzvarētāju ir kļuvusi ANŽELIKA LIEPIŅA. Tagad sākas pats „aizraujošākais” – 
gatavošanās novada olimpiādei, kura notiks janvārī. Turēsim īkšķus un vēlēsim viņai veiksmi! 

Sporta pasākums “Pats precīzākais skolēns”  

 No 9. novembra līdz 27. novembrim Zemgales vidusskolas sporta zālē tika aizvadīts sporta pasākums “pats 
precīzākais skolēns.” Pasākuma 
mērķis bija noteikt skolas 
precīzāko,meistarīgāko un 
veiksmīgāko skolēnu, kā arī aktivizēt 
sportisko dzīvi skolā. Visas sportiskās 
aktivitātes notika starbrīžu laikā pēc 
iepriekš sastādītas programmas, kurā 
bija norādīts, kāda aktivitāte 
norisināsies un kādai klasei jāierodas 
sacensību vietā. Skolēni startēja 
divās grupās 5-8 klases(I grupa) un 
9-12 klasei(II grupa) sekojošās 
disciplīnās: basketbola soda metieni, 
bumbas sitieni ar kāju vārtos un 
šautriņu mešana. 

Uzvarētājus noteica katrai disciplīnai 
atseviški, kā arī tika apkopoti rezultāti 
kopvērtējumam, lai noteikt galīgo 
uzvarētāju un pieškirt titulu pats 
precīzākais skolēns . 
Sporta pasākumu iesākam ar 
basketbola soda metieniem. Spraigā cīnā uzvaru sava grupā izcīnīja Anžejs Zalnerčiks (6.kl.). II grupas 
uzvaretajs Jurijs Melders (10.kl.), bet meiteņu grupā uzvareja Jūlija Lazdāne(11.kl). Sietieni pa vārtiem ieviesa 
nelielas izmaiņas. I grupā atkal uzvaru guva Anžejs Zalnerčiks (6.kl.), Anatolijs Minčonoks(11.kl.) uzvarēja II 
grupā,bet meiteņu grupā uzvarēja Olga Danilova (11.kl.). Trešajā un pēdējā disciplīnā šautriņos 3šo reizi pēc 
kārtas I grupā uzvarēja Anžejs Zalnerčiks (6.kl.), II grupā Artjoms Semjonovs un meiteņu grupā Violeta 
Januskeviča (9.kl.) 
Apkopojot visās disciplīnās savāktos punktus par kopvērtējuma uzvarētāju I grupā kļuva protams Anžejs 
Zalnerčiks (6.kl.), II grupā par nieka tiesu uzvaru izrāva Jurijs Melders (10.kl.), bet meiteņu grupā uzvarēja Violeta 
Januskeviča (9.kl.).Tātad kopvērtējuma uzvarētājiem pieškiram titulu “pats precīzākais skolēns”,kurš tiek pieškirts 
uz veselu gadu un varbūt jau nākošgad kādam izdosies nogāst no troņa vecos titula īpašniekus. 

 


