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Šī gada 4. oktobrī notika Skolotāju diena. 

 Skolā notika 3 saīsinātas mācību stundas un 

stundas vadīja 12. klases skolēni. Direktora lomā 

bija Andrejs Birjukovs. Kad mācību stundas bija 

beigušās, visi devās uz skolas zāli, lai apsveiktu 

savus skolotājus. Katra klase gatavoja savu 

priekšnesumu vienam noteiktam skolotājam-

jubilāram. 

Skolotāji bija ļoti priecīgi un apmierināti 

ar skolēnu priekšnesumiem. 

12. klases skolēni, kuri bija iejutušies skolotāju 

lomā, saka, ka vadīt stundas 

viņiem patika, bet bija grūti, 

tāpēc, ka ne visi bērni klausīja. 

Skolēniem bija jāatrod īpaša 

pieeja, arī uztraukums lika sevi 

manīt. 

12. klases skolēni skolotājiem 

novēl izturību, veselību un 

panākumus, bet bērniem 

pacietību! 

Santa Jonāne, Diāna Dorofejova. 

10.kl.  
 

Sveiciens skolotājiem jubilāriem! 

 

35 gadi 

Nadežda Masenkova ir pabeigusi 

Liepājas pedagoģisko institūtu. Viņa ir 

sākumskolas skolotāja, kura prot 

lieliski saprasties ar bērniem, un savos 

skolēnos augsti vērtē zinātkāri un 

interesi par mācībām. N.Masenkova 

uzskata, ka skolotāja profesija ir ārkārtīgi svarīga, 

jo tieši skolotāji palīdz skolēniem atrast savu īsto 

dzīves ceļu. 

30 gadi 

Angļu un vācu valodas skolotāja 

Nadežda Sadovņikova mācību 

procesā visvairāk izbauda 
sadarbību ar citiem skolotājiem un 

skolēnu interesi pret viņas 

mācītiem priekšmetiem. 

25 gadi   Lilita    Baško 

 ir vēstures, ētikas, 

psiholoģijas, politikas un 

tiesību skolotāja. 

Daudzpusīgi attīstīts 

cilvēks ar visaptverošām 

zināšanām un interesēm. 

       Preiļu 2. vidusskolā L. Baško 

strādā jau no 1988. gada. Pirms 

uzsākt darbu mūsu skolā, ir strādājusi 

arī citās skolās.  

Skolotāja Lilita vienmēr ir svarīgāko 

notikumu centrā, un ar savu piemēru 

spēj aizraut arī citus. „Savus skolēnus 

vēlētos redzēt domājošus, strādāt 

gribošus, atbildīgākus, un it īpaši, 

lasošākus.”  

Rimma Gavrilova pa 

dzīvi iet ar deju.   

Viņa ir smaidīga, 

dzirkstoša, aizrautīga 

un mērķtiecīga 

skolotāja. 

Sākumskolas skolotājas 

profesiju apguvusi Liepājā, bet tad, 

laikiem mainoties, pārkvalificējusies 

par ritmikas un deju skolotāju, par 

kuru strādā arī šobrīd. Skolotājas 

Rimmas vārds saistās ar 

visdažādākajiem konkursiem un deju 

festivāliem, kuros uzvarētāju laurus 

plūkuši viņas audzēkņi. 

Inna Zenovjeva ir studējusi gan 

Daugavpils universitātē, gan 

Pleskavā. Šobrīd viņa ir 

vizuālās mākslas, 

tehniskās grafikas un 

sociālo zinību pedagoģe. 

Savā darbā skolotājai 

Innai patīk palīdzēt un 

dalīties savā  pieredzē. Vienmēr 

rūpējas par skolā notiekošo svētku 

noformēšanu. 

 Ģeogrāfijas, bioloģijas un 

veselības mācības skolotāja  

Nadežda Kovalenko ir pabeigusi 

Daugavpils 

Pedagoģisko 

institūtu. Viņai ir 

svarīgs kontakts ar 

skolēniem ne tikai 

stundās, bet arī 

ārpus tām. 

Skolotāju diena 
 


