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   Latvijā 25.marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949.gada deportācijas un komunistiskā genocīda 
upuri. Tā ir diena, kad no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. 
Daudzi no viņiem, tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni, dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās. 
    Padomju deportāciju upuru pieminēšana ir svarīga daļa  Latvijas nacionālajā atmiņu kultūrā. Eksperti 
aplēsuši, ka kopējais deportēto skaits laikposmā no 1941. līdz 1951. gadam varētu pārsniegt 60 000 
cilvēku.  
   Latvijā ir apzinātas 390 piemiņas zīmes, kas veltītas deportāciju, represēto vai arī padomju režīma 
upuru piemiņai; 40 simboliskās kapa vietas – cilvēkiem, kuri savulaik deportēti un kuru atrašanās vieta 
nav zināma, bet piederīgie viņiem izveidojuši simboliskas piemiņas vietas; 109 reālas kapa vietas – 
deportāciju, represiju un režīma upuru apbedījumi, kuros apglabāts gan viens, gan vairāki desmiti un 
simti cilvēku. Tātad kopumā Latvijas teritorijā apzinātas 539 piemiņas vietas, kas veltītas deportāciju, 
represiju un režīmu upuriem. 
   Padomju deportācijas ir atbalsojušās arī latviešu daiļliteratūrā. Kopš Atmodas lasītāju uzmanību 
izpelnījušies vairāki romāni, kas saistīti ar deportāciju tēmu: “Ekshumācija” (Anita Liepa), “Pļauka” (Vera 
Volkeviča), “Nelaikā dzimušie” (Osvalds Mauriņš), “Likteņa līdumnieki” (Vladimirs Kaijaks), “Pieci pirksti” 
(Māra Zālīte).  
 
 

 
 

     25. marts - komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 
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Starptautiskā skaitļa π diena. 
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Mūsu skolas 11.klases skolniece Valērija 
Pečonka izstrādāja un aizstāvēja zinātniski 
pētniecisko darbu “Civiliedzīvotāji Daugavpilī 2. 
Pasaules kara laikā”. ZPD vadītāja – vēstures 
skolotāja Jeļena Bernāne. Valērija savu darbu 
aizstāvēja Latgales reģiona skolēnu 
zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konkursā, 
kas notika 8. martā un ieguva II pakāpi. 
Iegūtais punktu skaits ļauj Valērijai prezentēt 
savu zinātniski pētniecisko darbu arī Latvijas 
skolēnu 43. zinātniskajā konferencē, kas notiks 
Rīgā 12.aprīlī. Liels paldies ZPD vadītājai 
Jeļenai Bernānei par sniegto atbalstu ZPD 
izstrādē!  

Lepojamies ar Valērijas panākumiem un 
vēlam veiksmi arī valsts posmā.  

         
Sagatavoja Aļona Ivanova, direktores  

vietniece izglītības jomā 
 

No 25.marta līdz 29.martam notika krievu 
valodas un literatūras nedēļa. 4.-9.klašu 
skolēniem bija lieliska iespēja pārbaudīt 
savas zināšanas, piedaloties dažādos 
konkursos, piemēram, pasaku konkursā. 
Skolēni rakstīja dažādu žanru pasaku: 
mūsdienīgu, mitoloģisku, par dzīvniekiem, 
par dzīves vērtībām. 

Mūsu uzvarētāji:  
* Spēle “Tautas pazīmes’’: I vieta – 5.b 

klase; II vieta – 4.b klase; III vieta – 4.a klase. 
* Radošā darbnīca “No burtiem līdz 

vārdam”: I vieta – 7.c klase; II vieta - 6.a 
klase; III vieta – 7.b klase. 

* Spēle “Kas? Kur? Kad?”: I vieta – 8.b 
klases 1. komanda; II vieta – 8.b klases 2. 
komanda; III vieta – 9.a klase. 

Visiem dalībniekiem bija iespēja attīstīt 
savas radošās spējas, iztēli, redzesloku, 
bagātināt vārdu krājumu. 

Paldies mūsu talantīgajiem skolēniem. 
Paldies krievu valodas skolotājiem par 
radošo darbu!  

Sagatavoja Žanna Ugarenko, krievu 
valodas un literatūras skolotāju MK 

vadītāja  

 
 

Krievu valodas un 
literatūras    nedēļa 

 

Latgales reģiona skolēnu 
zinātniskās pētniecības darbu 

(ZPD) konkurss 

Starptautiskā skaitļa π diena. 
 

    14.martā visas pasaules matemātiķi un fiziķi svin Starptautisko skaitļa π dienu. Mūsu pilsētas 
5.-7. klašu skolēni jau tradicionāli pievienojās šīs nozīmīgās konstantes godinātāju pulkam. 
Matemātisko pēcpusdienu “Skaitļa π svētki” 19. martā organizēja 16.vidusskolas skolēni kopā ar 
skolotājiem. Pasākumā bija visas tradicionālās daļas: svinīgā runa un atjautīgo uzdevumu risināšana, 
spēles un pīrāga baudīšana. Skolēni varēja uzzināt interesantus faktus par skaitli π, sajust prieku no 
intelektuālās piepūles un atklājumiem. 12 komandas no pilsētas skolām varēja pārbaudīt savas 
spējas rēbusu atminēšanā, uzdevumu ar sērkociņu risināšanā, tangramu salikšanā, interesantu 
teksta uzdevumu risināšanā. Mūsu skolas komanda ieņēma 3. vietu. Paldies skolotājiem par 
konkursa organizāciju un skolēnu sagatavošanu! 

Sagatavoja Irina Grodze, matemātikas un informātikas MK vadītāja 
 
 



 
 

       
 

 
No 2019.gada 28. februāra līdz 01. martam 

Semara H Hotel Lielupe, Jūrmalā, notika ES 
programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un 
sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
seminārs: "Mentoringa programma un projektu 
veidošana “eTwinning Skola” titula skolām, 
2.daļa”, kurā Daugavpili pārstāvēja 16. vidusskolas 
pedagogi Karīna Gomola (mentorējamais) un 
Svetlana Rudjko (mentors), kā arī skolas vadības 
pārstāve Regīna Urbanoviča. Šāda veida 
apmācību semināri ir ļoti svarīgi, ņemot vērā 
gaidāmo izglītības reformu, kurā ir izvirzīti galvenie 
pamatizgtītības un vidējās izglītības kvalitātes 
kritēriji.  

Pirmajā dienā tika aizstāvēti izveidotie 
nacionālie projekti – prezentēti trīs nacionālie 
projekti no 9 Latvijas pilsētām. Valsts aģentūras 
vadība vērtēja projektus ļoti augstā līmenī un 
ieteica tos turpināt, iesaistot ārvalstu partnerus. 

Sākumskolas skolotāja Karīna Gomola ar 
kolēģi no Jaunjelgavas Aniku Vaivadi prezentēja 
savu projektu “Es – putnu draugs”, kurš tika 
īstenots ar mentoru Svetlanas Rudjko un Ineses 
Ermansones palīdzību. Projekta autores stāstīja 
par savu izstrādāto darbu, kuru īstenoja 4 mēnešu 
laikā. Sadarbība notika augstākajā līmenī (online 
tikšanās – online mācību stunda ar ornitologu no 
Rīgas, Skype, WatsApp, divu skolu tikšanās gan 
skolotājiem, gan skolēniem Jēkabpils Meža parkā, 
kur notika vispārējs pasākums – braukšana ar 
ragavām no augstākā Jēkabpils kalna, 
komunikācijas un spēles, kas iepazīstināja un 
pulcēja projekta dalībniekus). Ciešas sadarbības 
rezultātā projekta mērķis ir veiksmīgi sasniegts –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

izveidota kopīgā grāmata „Pasakas par putniem”, 
kuru autori prezentēja gan drukātā, gan 
elektroniskā veidā (izveidota programmā Adobe 
Flash player). Skolotājas guva pozitīvas emocijas 
un gandarījumu par paveikto darbu. Šis projekts 
ļoti labi sasaistījās gandrīz ar visiem mācību 
priekšmetiem. Skolēniem tas ļoti patika, un viņi ar 
prieku iesaistījās visās aktivitātēs. 

Otrajā dienā semināra dalībnieki strādāja 
darba grupās: 

• Mentoringa izvērtēšana;  
• Ieguvumi no dalības eTwinning, jauno 
skolotāju iesaiste eTwinning; 
• Skolas vadības atbalsts eTwinning projektu 
plašākai ieviešanai skolā; 
• eTwinning projektu plašāka ieviešana 
skolās – pasākumu plānošana skolu komandās. 
Skolu ideju prezentēšana; 
• VIAA – finansējuma piesaiste un starpskolu 
sadarbības organizēšana, izmantojot eTwinning 
projektus. 

Jāatzīmē arī tas, ka pasākuma galvenā tēma 
bija ideja par e-twinning projektu nozīmi izglītības 
procesā un valdības plāniem tos iekļaut jaunajos 
izglītības standartos. Tādējādi ir pienācis laiks, lai 
katrs skolotājs apgūtu e-Twinning projektu 
veidošanas un līdzdalības principus, kā arī lai 
skolas administrācija sniegtu viņiem pilnīgu 
atbalstu.  

 
 

Sagatavoja  R. Urbanoviča, direktora vietniece 
izglītības jomā, K. Gomola, S. Rudjko,  

16.vidusskolas skolotājas 
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Nacionālais e-Twinning projekts  
„Es –putnu draugs!” veiksmīgi pabeigts 

 
 



 
 
 

 
Šī gada 9.martā mūsu skolas skolēni kopā ar 

skolotāju Karīnu Gomola un Sergeju Kiseļovu tika 
uzaicināti uz Latvijas Telpu Futbola asociācijas 
fināla spēli Kuldīgā. Spēle norisinājās starp Rīgas 
komandu New Project un Daugavpils vienību LDz 
Cargo/DFA. Mūsu uzdevums bija atbalstīt šajā 
spēlē Daugavpils komandu, un mēs bijām labi fani. 
LDz Cargo/DFA vienība izcīnīja Latvijas kausa 
trofeju, finālā ar 6:2 pieveicot Rīgas New Project 
komandu.  

Mums izdevās šo braucienu apvienot ar 
ekskursiju pa Kuldīgas pilsētu ģida pavadījumā. 
Pirmais apskates objekts bija vecā pilsēta, kur 
mēs spērām kāju senā pagātnē, apskatot veco 
rātes namu, pastaigājoties pa šaurām bruģa 
ieliņām. Apmeklējām Kuldīgas novada 
novadpētniecības un mākslas muzeju, kur 
apskatījām ekspozīciju “Nameja Gredzens”, kurā 
izstādīti filmas “Nameja gredzens” krāšņākie tērpi. 
Jāatzīmē, ka Kuldīgā 2018. gadā tā bija skatītākā 
filma. Tā ir pirmā Latvijas filma, kuras radītajiem 
tērpiem izveidota atsevišķa izstāde. Tajā ir 
redzami desmit mākslinieces Sandras Silas radītie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

tērpi, kuros filmas uzņemšanas laikā tērpušies 
aktieri. Māksliniece atklāj, ka kostīmu tapšanas 
laikā ieguldīts milzīgs darbs un kopumā radīti 
vairāk nekā 300 tērpu komplektu. „Tērpu izstāde ir 
īpašs notikums, jo skatītāji aizraujas ar filmas 
stāstu, tāpēc kostīmi, rotas, dažādas detaļas nereti 
paliek nepamanītas,” pārdomās dalās Sandra 
Sila.  Nākamais apskates objekts bija Ventas 
rumba – platākais ūdenskritums Eiropā, kura 
augstums ir 1,6 – 2,2 m, bet garums palu laikā 
sasniedz līdz pat 270 m. Pārgāzi veido visai 
interesanta līkloču līnija. Ventas rumba ir dabas 
piemineklis un ietilpst Ventas ielejas dabas 
liegumā. Vēl skolēniem bija iespēja apskatīt Latvijā 
augstāko Alekšupītes ūdenskritumu, kurš 17. 
gadsimtā tika nostiprināts un apbūvēts, lai tā 
straumi savulaik izmantotu Kurzemē pirmo papīra 
dzirnavu darbināšanai. 

Izsakām milzīgu paldies skolas 
administrācijai, skolēnu vecākiem, LDz Cargo/ 
DFA komandas vadībai par lielisku iespēju 
piedalīties šajā braucienā. 

Sagatavoja  Sergejs Kiseļovs, sporta skolotājs 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 AKTIVITĀTES 

 Marts, 2019.  – 4– 

Brauciens uz Kuldīgu 
 

Suši – tik vienkārši un tik noslēpumaini 
 

   Gadiem ejot, suši Latvijā kļuvis daudz pieejamāks un mūsdienās pat ir iecienīts ēdiens 
svētkos un ballītēs. Lai gūtu priekšstatu par šī gardā ēdiena gatavošanu, šī gada 21.martā 
mūsu skolas  3.a  un 5.c klases skolēni kopā ar klases audzinātājām Natāliju Mickeviču un 
Karīnu Gomola devās uz “VĒSMA gastrobāru”, lai piedalītos radošajā darbnīcā bērniem – 
suši gatavošanas meistarklasē “Suši – tik vienkārši un tik noslēpumaini”.  
   Mūs sagaidīja suši šefs Jānis. Pasākums sākās ar to, ka skolēniem izstāstīja suši vēsturi, 
no kā tiek gatavoti suši, kādi noteikumi jāievēro gatavošanas laikā un, protams, kā jārīkojas 
ar suši kociņiem. Jaukā un labvēlīgā atmosfērā skolēni pavadīja pēcpusdienas laiku. Skolēni 
uzzināja arī dažus noslēpumus, kā gatavot suši – tā izdošanās galvenā veiksme atkarīga no 
pareizi izvārītiem rīsiem. Gandarīti, jo šoreiz patstāvīgi gatavoja suši, un sātīgi paēduši 
skolēni devās mājās. Pasākums bija izzinošs un ļoti interesants. 

Sagatavoja Karīna Gomola, 5.c kl.audzinātāja 
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Izglītības izstāde „Skola 2019” 
Izstāde „Skola” ir nozīmīgākais izglītības 

iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem 
jauniešu un piedāvā aktuālu, plašu un kvalitatīvu 
informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs. 
Izstādes apmeklējums ir iespēja klātienē satikt 
augstskolu mācībspēkus, studentus un iztaujāt 
visu par interesējošo mācību iestādi, uzzināt 
profesiju meistarstiķus, atklāt daudz jauna un gūt 
iedvesmu turpmākai karjeras attīstībai. Vairāk 
nekā 140 izstādes dalībnieku – valsts un privātās 
augstskolas, profesionālās izglītības 
kompetences centri, koledžas, tehnikumi un 
profesionālās vidusskolas, mācību centri u. c. – 
jauniešiem prezentē vairākus simtus izglītības 
programmu un visdažādāko nozaru mācību 
kursus. Interesenti var uzzināt visu nepieciešamo 
par starptautisko eksāmenu kārtošanu, skolēnu 
vasaras valodu nometnēm ārzemēs, kā arī 
iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem 
un jaunākajām mācību tehnoloģijām. 

Š.g. 2. martā mūsu skolas 11.–12.kl. skolēnu 
grupa projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 
apmeklēja starptautisko izglītības izstādi „Skola 
2019” Ķīpsalā. Viņiem bija iespēja izpētīt un 
salīdzināt dažādas mācību programmas, 
aprunāties ar studējošiem, noskatīties 20 minūšu 
garās prezentācijas par mācību iestādēm un 
aktuālo studiju un mācību programmu 
piedāvājumu, kā arī gūt priekšstatu par dažādām 
profesijām un atklāt sev arī ko pilnīgi jaunu, 
izmēģinot roku vienā vai otrā arodā, “pielaikojot” 
kuģa stūrmaņa, mediķa, karavīra u. c. profesijas. 

 
Nodarbības „Ceļa izvēle tavai 

nākotnei” 
Kā attīstīt sevi un izvēlēties sev piemērotu 

profesiju? Kā veidot veiksmīgu karjeru? Š.g. 
marta sākumā atbildes uz šiem jautājumiem 
meklēja 8.klašu skolēni, piedaloties nodarbībās 
“Ceļa izvēle tavai nākotnei”, kas notika projekta 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros. 

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja 
izprast savu spēju, interešu un talantu nozīmi 
nākotnes izglītības ceļa un profesijas izvēlē, gūt 
informāciju par profesiju daudzveidību, mainīgo 
darba tirgu un karjeras lēmumu pieņemšanu. 
Skolēni guva informāciju par horizontālo un 
vertikālo karjeru, veiksmīgās karjeras veidošanas 

pamatnosacījumiem, mūsdienās pieprasītākajām 
profesijām. Viņi uzzināja, kādas prasības izvirza 
darba devēji, kādas zināšanas, prasmes un 
personīgās īpašības ir nepieciešamas un palīdz 
noturēties darba tirgū. Diskutējot skolēni veidoja 
darbadevēja un darbaņēmēja tēlu. Arī viņi 
noklausījās uzņēmēja karjeras stāstu un 
iesaistījās diskusijā par zināšanām, prasmēm un 
personīgajām īpašībām, kas nepieciešamas, lai 
kļūtu par uzņēmēju. Praktiski darbojoties, skolēni 
izvērtēja, ko viņi var darīt skolas laikā, lai nākotnē 
atrastu interesantu un atbilstošu darbu, veidot 
veiksmīgu karjeru. 

Pasākums bija lietderīgs skolēniem, jo lika 
aizdomāties par savu turpmāko ceļu un 
profesijas izvēli. 

 
Nodarbības „Karjeras iespējas 

kosmosa industrijā” 
Š.g. 21.martā projekta „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros notika nodarbības „Karjeras iespējas 
kosmosa industrijā”, kurā piedalījās 9.-11.klašu 
skolēni. 

Pasākuma pirmajā daļā skolēni noklausījās 
aizraujošu un iedvesmojošu stāstu “Mans 
karjeras ceļš līdz kosmosa industrijai” par Paula 
Irbina karjeras ceļu līdz kosmosa industrijai. 
Stāsta laikā tika akcentēts, ka jābūt aktīviem, 
darbīgiem, nepārtraukti jāpapildina savas 
zināšanas, jāattīsta prasmes un jāizmanto 
dažādas iespējas, lai tavs dzīves ceļš un karjera 
būtu veiksmīgi. Otrajā pasākuma daļā 9. klašu 
skolēni piedalījās nodarbībā „Ar kosmosa jomu 
saistītās inženierzinātnes un profesijas”, kurā 
viņiem bija iespēja iepazīt, ko dara elektronikas 
un programmēšanas inženieri, struktūru inženieri 
un arhitekti, mehatronikas inženieri, medicīnas 
un ķīmijas speciālisti kosmosa nozarē. Savukārt 
10. un 11. klases skolēni piedalījās nodarbībā 
„Biznesa iespējas kosmosa nozarē”, kurā viņiem 
bija iespēja iepazīt karjeras iespējas kosmosa 
nozarē: elektronikas un programmēšanas, 
veselības aizsardzības un medicīnas, ķīmijas un 
materiālzinātņu, mehatronikas un robotikas, 
sociālo zinātņu jomās. Gan vieslekcijas, gan 
nodarbību laikā skolēniem bija iespēja uzdot sev 
interesējošus jautājumus, aktīvi iesaistīties 
diskusijā ar Paulu Irbinu. Aktīvākie skolēni 
saņēma piemiņas balvas no pasākuma. 

Nodarbības lika skolēniem aizdomāties par 
savu tālākās izglītības un profesijas izvēli, 
veiksmīgas karjeras veidošanu. 

Sagatavoja Anželika Anufrijeva, 
pedagoģe karjeras konsultante 
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Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: 

Latvijas Nacionālās operas un baleta apmeklējums. 
Ciemos pie Karlsona. 

 
   Baleta māksla – tā ir brīnummāksla, kurā cilvēku emocijas un iekšējā pasaule atklājas dejā un 
mūzikā. Ar prieku, sajūsmā par tikšanos ar sen pazīstamajiem, mīļajiem grāmatas varoņiem mūsu 5.b 
,5.c un 6.a klases skolēni noskatījās baleta izrādi „Karlsons lido…”  Latvijas Nacionālajā operā un 
baletā.  

Tagad, pirmo reizi Latvijā, Karlsona un viņa drauga Brālīša piedzīvojumi skatāmi arī baleta izrādē! 
Latvijas Nacionālā baleta iestudējums ļauj skatītājiem izdzīvot visas slavenās Brālīša un Karlsona 
dēkas – pastaigu pa jumtiem, zagļu ķeršanu, pūcīgās auklītes Bokas jaunkundzes izjokošanu un 
smalkmaizīšu čiepšanu. Dzīvespriecīgais, krāsainais uzvedums aizved skatītājus uz pasauli, kur 
fantāzija saplūst ar īstenību – skursteņslauķi uz pilsētas jumtiem metas jautrā dejā, TV dīvas izkāpj no 
ekrāna un sarīko krāšņu rēviju, un pat konfektes sāk griezties apburošā valsī... Taču būtībā balets ir 
par ilgām pēc īsta drauga – tātad stāsts par katru no mums… 

Baleta māksla ir īpašā māksla, kuru nevar aprakstīt vārdos, tā ir jāredz, lai izjustu visu tās krāšņumu. 
Mēs sapratām, ka tā ir tieksme pie fiziskā un garīgā ideāla. Esam pateicīgi skolas administrācijai par 
jaukās ekskursijas organizēšanu iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros! 

Sagatavoja Svetlana Zarjanova,5.b kl.audzinātāja, 
 Alla Nipāne,6.a kl.audzinātāja. 
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Izrādes “Čipolīno” apmeklējums. 
 

Šī gada 5.martā 4.c klases skolēni iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja muzikālu 
izrādi "Čipolīno". Tas bija aizraujošs ceļojums vienā elpas rāvienā, jo laiks paskrēja nemanot. Skolēni 
ar lielu labpatiku vēroja dejotāju plastiskās kustības, juta līdzi Čipolīno un viņa drauga Ķirbīša 
piedzīvojumiem un saprata, ka tikai draugi un draudzība var palīdzēt nelaimē iekļuvušam draugam.  

       Mēs esam ļoti pateicīgi iniciatīvai "Latvijas skolas soma", jo tiek dota iespēja apmeklēt izzinošas 
vietas un iestādes, kuras paplašina skolēnu redzesloku un sniedz jaunas zināšanas. 

       Sagatavoja Alīna Šumilo,4.c kl. audzinātāja 
 



          

       Daugavpils izglītības iestāžu koru konkurss 

 

       Š.g. 20. martā mūsu skolas koris piedalījās Daugavpils izglītības iestāžu koru konkursā. 

Koru mūzikā ikviens dalībnieks ir daļa no kolektīva un ir vienlīdz svarīgs. Katra skolēna balss ir 

īpaša, un tas ir liels gods skolai, ka tā tiek pārstāvēta plašākā auditorijā. Pedagogi, strādājot 

komandā, ar savu atbalstu un paraugu spēj motivēt, aizraut skolēnus sev līdzi mūzikas 

ceļojumā un kopā izbaudīt dziesmu burvību. Paldies ikvienam koristam par milzīgo ieguldīto 

darbu un skaisto uzstāšanos.  

     Tas ir brīnišķīgi! Degsme acīs un mīlestība pret dziesmu vieno visus koristus. Arī tu vari kļūt 

par daļu no kora kolektīva, ja tev ir interese un vēlme izpausties radoši un apgūt jaunas 

dziesmas.  

       Būsim gatavi XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem! Lai skan! 
 

                                                                                     Sagatavoja Lilija Grakova, mūzikas skolotāja 
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Regīnu Urbanoviču 
 
Zigrīdu Panfilovu 
 
Tatjanu Soldatjonoku 

Karīnu Gomolu  

Tatjanu Anufrijevu  

 
 
 

Palūdz pavasari, 
Lai tas spēku aizdod. 
Palūdz puteņiem, 
Lai gadiem pēdas jauc. 
Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk 
zinās, 
Kādus gadus atpakaļ lai sauc. 
Gadu straumē nestas aiziet 
dienas, 
Dzīves jūrā saplūst vienuviet. 
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa 
zvaigzne, 
Darbi veicas, gaišas dienas rit! 
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