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Redaktores sleja 

Ziema, lai arī negribīgi, tomēr jau februārī iet uz galu. Gan daba, gan cilvēki gaida sauli un pavasari. Bet 

kamēr diennakts tumšais laiks mazpamazām atkāpjas, mums katram vēl ir laiks izlasīt kādu labu grāmatu, 

noskatīties kādu interesantu filmu, pasportot un, protams, neatlaidīgi mācīties, lai pavasaris nepārsteidz ar 

nepadarītiem darbiem vai nepietiekamiem mācību sasniegumiem. 

Pasaule, kurā mēs dzīvosim nākotnē, veidojas jau šodien. Katrs mirklis ir kā mazs puzles gabaliņš. 

Ikvienai darbībai ir sekas, nekas nav nenozīmīgs. Nozīme ir pat tam, vai tu aukstumā esi apsējis šalli un 

uzvilcis cimdus, jo tā tu saudzē savu veselību. Nozīme ir arī tam, vai tu šodien atceries aiziet uz 

konsultācijām un uzlabot savus vērtējumus. Ir jāiemācās izprast, ka jebkura tava rīcība izraisīs kādas sekas 

tuvākā vai tālākā nākotnē. Tāpēc esi gudrs- domā, vēro un esi aktīvs jau šodien! Neko neatliec uz rītdienu! 

Dari to, kas tevi attīsta, kas netraucē dzīvot citiem un arī tev pašam. Mūsu katra panākumi rada prieku, un 

šīs emocijas veido motivāciju, jo ikvienam patīk darīt to, kas ir interesanti un dod pozitīvu noskaņojumu. 

Lai katra diena tev sniedz enerģijas lādiņu sapņu piepildīšanai! Lai ik stunda ved pretim nospraustajiem 

mērķiem! Lai tev izdodas sajust katra mirkļa nozīmību un būt laimīgam jau šobrīd! 

Žetoni saņemti! 

 Katru gadu viens no visgaidītākajiem 
mirkļiem 12.klases skolēnu dzīvē ir vakars, 
kurā tiek saņemta skolas piederības zīme- 
žetons, kurš pavēsta, ka skolas gadi 
tuvojas noslēgumam, ka nu tik sāksies 
,,lielā dzīve”! Cits ļoti nesteidzīgi pabeidz 
iesāktos skolas darbus, cits nepacietībā 
gaida brīnumus un aizmirst, ka pats ir 
atbildīgs par saviem lēmumiem… 
 8.februāra vakarā skolā pulcējās tie, 
kuri gribēja būt klāt brīdī, kad skolotāja 
J.Izaka divpadsmitie atskatās uz saviem 
skolas gadiem un saka paldies visiem, kas 
viņus atbalstījis šo gadu garumā- 
vecākiem, skolotājiem, skolas 
darbiniekiem un skolasbiedriem. 
 Vakars bija sirsnīgs, emocionāls un iedvesmojošs. Tika izrādīta ne tikai teātra izrāde, bet arī 
E.Veidenbauma dzejas uzvedums, kas tieši 12.klases skolēnu interpretācijā bija ļoti mūsdienīgs un 
pārdomas rosinošs. Tomēr pats gaidītākais brīdis bija J.Jaunsudrabiņa lugas ,,Ansis Auns” izrāde, kurā 
divpadsmitie kārtējo reizi apliecināja sava klases kolektīva lielo potenciālu ,,gāzt kalnus”, jo katram 
jaunajam aktierim bija atrasta atbilstoša loma, kurā atklājās ne tikai lugas autora iešifrētais zemteksts, bet 
arī pašu divpadsmito spilgtākās rakstura īpašības. Iepriecina, ka ar šo izrādi viņi ir nolēmuši viesoties pie 
SAC Tērvete iemītniekiem. 
 Svinīgo pasākumu noslēdza 11.klases skolēnu ,,nākotnes pareģojumi” un jautrs video par aizvadītajiem 
skolas gadiem. Bet turpinājumā kopīgās sarunās pie kafijas tases vakaru aizvadīja vecāki un skolotāji, bet 



skolēni priecājās deju vakarā. Žetons ir saņemts. Visiem divpadsmitajiem kopā vēl jāmācās tikai 3 mēneši, 
pavisam nedaudz- un ceļi šķirsies… Skolas gadi paliks pagātnē. Bet kādi tie bija? Lai pēc gadiem, atverot 
skolas mājas lapu, varētu atcerēties sevi un savus klasesbiedrus, avīzes ,,Pēda” komanda veica aptauju un 
bija patīkami pārsteigta par nopietnību un ieinteresētību, ar kādu tika atbildēts uz visiem jautājumiem. Vai 
atpazīstat divpadsmitos? 
*Nosauciet skolas gadu neaizmirstamākos notikumus! 
-Protams, ka mācību sākšana šajā skolā! 
-Neaizmirstamās 5.klases iesvētības. Ha! Ha! 
-9.klases ekskursija un tās sekas… 
-9.klases izlaidums. 
-Izbraucieni ar velosipēdiem. 
-Žetonu vakars.  
*Kas katram no Jums ikdienā sagādā vislielāko prieku? 
-Man vislabāk patīk brīvdienas un brīvlaiki. 
-Bet man atkalsatikšanās 1.septembrī ar saviem klasesbiedriem. 
-Man patīk tas, ka citi klasesbiedri jūtas labi. 
-Mani katru dienu iepriecina gardās skolas pusdienas- īpaši biešu zupa un soļanka. 
-Bet man patīk visas aktivitātes kopā ar klasi. 
-Es priecājos, ka katru dienu ir iespējams uzzināt kaut ko jaunu. 
-Bet es esmu pateicīgs, ka mani piespiež visu turpināt, lai varu pabeigt vidusskolu. 
*Kuri skolotāju teicieni Jums paliks atmiņā? 
-Smukulīši! 
-Pirmais aizrādījums! 
-Izlidosi ar paātrinājumu! 
-Tas ir skolas rekords! 
-Diemžēl vai par laimi? 
-Ārā no klases! 
-Man neceļas roka Tevi atskaitīt… 
-Tie ir lieliskākie teicieni, kurus gribam dzirdēt vēl un vēl! 
*Kad beigsiet skolu, noteikti katram ir reālāks vai nereālāks sapnis kaut kur aizbraukt…Kur? 
-Es gribu vienīgi aizbraukt uz kādu labu augstskolu… 
-Es sapņoju par Šveici vai Grieķiju. 
-Man vienalga kur, uz kādu siltu vietu. 
-Bet es gribu aizbraukt tikai līdz jūrai un normāli atpūsties. 
-Man pietiktu ar Vāciju un Norvēģiju. 
-Bet es sapņoju par kalniem… 
-Ja nopietni, tad tiešām gribu aizbraukt kaut kur tālu, gribas pamēģināt dzīvot citur. 
-Ja tālu, tad es gribētu uz Ķīnu… 
*Jūs paši cits citu esat iepazinuši vislabāk. Kādi tad esat?  
Endijs- zinātkārs, aktīvs, daudzpusīgs, kritisks, oriģināls, jautrs dīdžejs. 
Emīls- pozitīvs, jautrs, sirsnīgs, aktīvs mednieks. 
Ēriks- muzikāls, laipns, pieklājīgs, apdomīgs, kluss miegamice. 
Ērika- jautra, forša, izpalīdzīga, smaidīga, spilgta personība, skaļa smukulīte. 
Jānis- uzmundrinošs, interesants, nopietni jautrs, draudzīgs, spēj būt nemanāms. 
Loreta- jautra, talantīga, ar spilgtu humoru, blondīne, kā māte, bumba ar laika degli. 
Lelde- gudra, strādīga, ar līdera garu, neatlaidīga, brīnumaina, ar skanīgu balsi. 
Ivo- sportisks, spridzeklis, jautrais pipars, vienaldzība ir tikai maska, daudzpusīgs. 
Ričards- jautrs jokotājs, pļāpīgs, smieklīgs, beidzot centīgs, taisnības cīnītājs. 
Sinta- maziņā, ,,big boss”, draudzīga, saprotoša, gudra, mīļa, trausla dvēsele, kas tomēr ir gana spēcīga. 
Andrejs- izpalīdzīgs, ar spilgtu humoru, foršais Andžus, normāls pipars, nopietnais mehāniķis. 
 

Paldies par atklātību un dzirkstošo humoru! Lai Jums veiksmīgs eksāmenu laiks!                                   
                                                     Jūsu skolas avīzes ,,Pēda” komanda 

 



19.februāris- Vecāku diena 
 

Vecāku diena ir skaista tradīcija, kas ik gadu skolā pulcē prāvu skaitu māmiņu un tētu, kuriem 
interesē bērnu sasniegumi, izaugsme un arī problēmas. Arī šogad, 19.februārī, vecākiem bija 
iespēja no 15.00 līdz 18.00 tikties ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un skolas 
administrāciju. Vecāku loma bērnu izglītošanā ir lielāka nekā dažkārt varētu šķist. Vecāki ir tie, kas 
izvēlas, kādu mācību iestādi apmeklēs bērns, kuru mācību priekšmetu apgūs padziļināti, kādos 
ārpusstundu pulciņos piedalīsies. 
Vecāki. Bērns. Skola. Skolotāji. Ar šiem vārdiem saistās process un lietas, kas nodrošina 
izglītošanos, mācīšanos un izaugsmi, kas ir ļoti nozīmīgas ikviena cilvēka dzīvē, jo tieši skolā ir 
iespējams izzināt savas intereses un attīstīt talantus. Dzīve nesākas pēc skolas beigšanas, bet tieši 
ar ierašanos skolā. Skolas misija ir mācīties darot. Skolēnu interesi par mācībām veicina ne tikai 
skolotāji, bet arī ieinteresēti vecāki, kas sadarbojas ar bērna klases audzinātāju un mācību 
priekšmetu skolotājiem. Šogad vecāki bija ļoti atsaucīgi, jo vidēji ar katru skolotāju tikties bija 
ieradušies 10 līdz 12 māmiņas un tēti. 
Katrs bērns ir īpašs, bet vecāki ir visnozīmīgākie cilvēki ikviena  bērna dzīvē. 
Tā kā veiksmīgas sadarbības pamats vispirms ir nevainojama informētība, ir svarīgi sekot līdzi 
vērtējumiem e-klasē, padomāt, vai tie ir tādi, kādus gribam redzēt. Tā ir iespēja nekavējoties reaģēt 
un iesaistīties skolas ikdienas norisēs jau būtiski citā pakāpē. Tikai tā mēs varēsim sasniegt mērķus, 
kas dod prieku un gandarījumu.  
Novēlu visiem vecākiem tikpat aktīvi sekot sava skolēna gaitām arī turpmāk, negaidot Vecāku 
dienu. Lai noskaidrotu sev interesējošu jautājumu, labāk ir sazināties ar skolotāju tiklīdz tas ir 
nepieciešams. 
Uz sadarbību arī turpmāk! 

                                         6.klases audzinātāja Selga Tisenkopfa 

Konkurss ,,Balsis” 
 
Veiksmīgi esam iesaistījušies 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā, jo vokālās mūzikas 
konkursā ,,Balsis” 28.februārī 
Dobelē piedalījās arī mūsu skolas 
1.- 4.klašu un 5.- 9.klašu ansambļi. 
Šie konkursi padziļina bērnu un 
jauniešu zināšanas par 
tautasdziesmām, sekmē jauna, 
mākslinieciski augstvērtīgāka un 
radoša vokālo ansambļu 
repertuāra apguvi, kā arī attīsta un 
pilnveido muzikālos kolektīvus, jo 
nodrošina iespēju uzstāties 
plašākai publikai. Priekšnesumus 
izvērtēja žūrija, kurā darbojās kora 
,,Vizma” diriģente V.Zandersone 
un kora ,,Tērvete” diriģente Dace 
Reinika. 

Konkursa dalībnieki gatavoja 2-3 dziesmas, no kurām divas ir a cappella, bet viena dziesma varēja būt 
ar pavadījumu, kurā tiek izmantoti akustiskie mūzikas instrumenti. 1.- 4.klases vokālais ansamblis dziedāja 
G.Rača dziesmu ,,Krāsaini sapņi” un latviešu tautasdziesmu ,,Sēju jauku rožu dārzu”, bet 5.- 9.klašu 
ansamblis bija sagatavojis R.Paula ,,Kas manim kaitēja putniņam būt?” un tautasdziesmu ,,Tec’, meitiņa, tu 
pa priekšu!”. Abi kolektīvi ieguva II pakāpes diplomus un atzinīgi tika  novērtēts viņu sniegums. 

Paldies visiem, kas atbalstīja mūsu skolas dziedātājus, gatavojoties šim atbildīgajam konkursam!                         
Mūzikas skolotāja Irita Granauska 

                                           



 1.klase atzīmē  100 dienu skolā ! 


