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Skola, daļu savas sirds
es atstāju tev, 
lai nāktu visiem 
dārgumiem
pēc gadu desmitiem 
pakaļ.
Lai nāktu un atkal 
redzētu,
cik tomēr skaista ir
manu sapņu
un manas bērnības pils.

/S. Kaldupe/

Liekas, ka dzejniece 
šīs rindas būtu rakstījusi tieši par mūsu skolu – 
Ilūkstes 1. vidusskolu, kuru par savējo sauc simtiem 
absolventu. 

Skolas gadi ir dāsni – šai laikā tiek smeltas 
zināšanas, attīstītas spējas un talanti, bieži vien skolā 
izveidojusies draudzība saglabājas visu mūžu. Skolas 
gadi ir sapņu, cerību un nākotnes nojausmu laiks. 
Varbūt tāpēc mēs visi pēc gadiem skolu atceramies 
ar gaišu smaidu – tur taču palikusi mūsu bērnība, tur 
gaiteņos smejas mūsu jaunība, tur ir mans skolas sols, 
tur skan man skolotāja balss. Gadiem ir dīvaina vara 
– atmiņā saglabājas labais, piemirstas aizvainojumi 
un dusmas, laika attālums ļauj novērtēt visu bijušo.

Atgriezties atpakaļ skolā pēc daudziem gadiem – tas 
ir tāpat kā satikt sevi pašu, vēl jaunu, cerību spārnotu. 
Tad aizmirstas aizgājušie gadi, un pat cilvēki sirmām 
galvām jauneklīgā dedzībā viens otram atgādina: „Tu 
atceries?” Raisās atmiņas, pagaist gadi, un tu atkal esi 
jauns…

Šodien, kad Ilūkstes 1. vidusskolā tiekas 
klasesbiedri, skolas biedri, skolotāji, gribas vēlēt – lai 
visiem gaišu atmiņu pilns vakars!

Ilūkstes 1. vidusskolas direktore Velta Šterna

Skolas karoga meta autore – vizuālās mākslas 
skolotāja Lonija Pupiņa. Karogs darināts Ilūkstē, 
SIA”Augšzeme”. Iesvētīts 2007. gada 14. jūlijā 
Ilūkstes Romas katoļu baznīcā.
Lāpas simbolizē gara gaismu, kuru mūsu skolas 
absolventi nes uz visiem Latvijas novadiem.

Ilūkstes 1. vidusskolai - 80

Šajā numurā lasiet:

• Ieskats skolas vēsturē.
• Skolas vienotā komanda – skolotāji un      
   skolēni šodien.
• Esam mūsdienīgi – rakstām projektus.
• Ko skolēni dara no mācībām brīvajā laikā.
• Saruna ar E.Gricāni un V.Šternu.
• Par nopietno ar smaidu.
• Apsveikumi.

• Saruna ar E.Gricāni un V.Šternu.

Ilūkstes 1. vidusskolai - 80
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Skola vakar

Ilūkstes Valsts ģimnāzijas un
Ilūkstes 1. vidusskolas direktori

1. Augusts Balodis (1932./1933.m.g. – 1934. gada 
augusts);
2. Kārlis Dāvis (1934./1935.m.g. – 1935. gada janvāris);
3. Jānis Rāzens (1935. gada 15. janvāris – 1944. gada 
septembris);
4. Aleksandrs Karlovičs (1944. gada septembris – 1945. 
gada marts);
5. K.Gorins (1945. gada 9. marts – 1946. gada pavasaris);
6. Vinčelis (1946.g.–1948.g.);
7. Juzefa Tarhaļska (1948.g.–1951.g.);
8. B. Krauze (1951.g. – 1955. gada septembris);
9. Aloizs Strods (1955.g.–1957.g.);
10. Eleonora Borisova (Leščinska) (1957.g.–1961.g.);
11. Emīlija Gricāne (1961.g.–1998.g.);
12. Velta Šterna (no 1998. gada).

Ieskats skolas vēsturē

• Ilūkstes 1. vidusskola savu vēsturi sāk 1921. gadā kā 
Subates pilsētas vidusskola.
• 1926. gada 4. oktobrī tagadējās 1.vidusskolas telpās sāk 
darbu Ilūkstes pamatskola. 
• 1927. gada 27. janvārī notiek skolas iesvētīšanas mītiņš. 
Uz skolas ēkas atklāšanas svinībām ierodas tautas 

dzejnieks Rainis, Latvijas Izglītības ministrs.
• Sākot ar 1932./33. mācību gadu, pamatskola kļūst par 
ģimnāziju. 
• 1936. gadā ēku paplašina un uzceļ 4. stāvu ēkas abos 
galos.
• Otrā pasaules kara laikā skolā tiek ierīkots vāciešu 
hospitālis.
• 1989. gada 30. septembrī pie skolas tiek atklāta piemiņas 
plāksne, kura vēstī, ka 1927. gada 23. janvārī Rainis 
piedalījās jaunuzceltās skolas ēkas atklāšanā.
• 1991. gada septembrī pie skolas tiek atklāts Folkmaņa 
veidotais piemineklis Rainim.
• Ilūkstes 1. vidusskolas piebūve tiek uzcelta 1995. gadā. 
Piebūves atklāšanā piedalās Māris Gailis, toreizējais 
Ministru prezidents.
• Kopš 1996./1997. mācību gada 1. septembra sākumskolas 
skolēni sāk darbu atsevišķā ēkā, kurā pirms tam bija 
slimnīca.
• 1996. gada septembrī skolas ēka tiek iekļauta Eiropas 
kultūras mantojuma objektu skaitā. Skolai tiek uzdāvināts 
Eiropas kultūras mantojuma karogs. 

Ar skolas vēsturi  var iepazīties Ilūkstes 1. vidusskolā un Ilūkstes 
novadpētniecības muzejā  Raiņa ielā 33a (Bērnu un jauniešu 
centrs). Neliels ieskats skolas vēsturē ir publicēts “Ilūkstes  Novada 
Vēstīs” 2007. gada  marta (Nr.2), maija (Nr.3) un jūnija (Nr.4) 
numuros – rubrikā “Ilūkstes 1. vidusskolas jubileju gaidot”.

Skola šodien
Izglītības iespējas skolā

Skola piedāvā trīs izglītības programmas:
• vispārējās pamatizglītības izglītības programmu;
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
• vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.

Skolas kolektīvs

Vadības komanda

Skolas direktore: Velta Šterna
Direktora vietnieki izglītības jomā: 
                                        Ilze Vanaģele
                                        Andželika Pabērza    
                                        Ilga Kaniņa

Skolas atbalsta komanda
 
Psihologs:   Aija Žuravska
Medmāsa:   Ruta Krapāne

Sēž no kr. Ilze Vanaģele un Andželika Pabērza, stāv 
no kr. Velta Šterna un Ilga Kaniņa
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1. rindā (no kreisās): Inese Kokina, Ingrīda Silapētere, Aija Žuravska, Jeļena Laugale, skolas direktore Velta Šterna, Nataļja Grīnfelde, Lilita Ķīse, 
Elita Krasovska.
2. rindā (no kreisās): Vika Oļehnoviča, Ilze Vanaģele, Vita Anspoka, Ingrīda Siņuka, Andželika Pabērza, Lonija Pupiņa, Dace Jurjevska, Valentīna 
Pabērza, Biruta Skrindževska, Silvija Romaņenkova, Mairita Rimoviča.
3. rindā (no kreisās): Iveta Midere, Elita Rutkupa, Iveta Megne, Vilhelmīne Tamane, Ilga Kaniņa, Biruta Gičevska, Aiva Šaršūne, Jānis Jankovskis, 
Sandra Davne, Guntra Davidenko, Sandra Dilāne.

Skolotāji

Skolēni

• 43 skolotāji – no tiem 10 maģistri, 1 maģistrants
• vairāk kā 30 gadus mūsu skolā strādā skolotāji:

• Guntra Davidenko
• Jānis Jankovskis
• Dzintra Jankovska
• Lilita Ķīse
• Eleonora Limanoviča
• Valdis Mackevičs
• Vilhelmīne Tamane
• Valentīna Pabērza
• Eleonora Gabrēna 

• Skolotājas J.Laugale, B.Skrindževska, V.Anspoka, S.Romaņen-
kova  piedalās ISEC valsts pārbaudes darbu veidošanā un labo-
šanā.
• E.Limanoviča un B.Skrindževska ir mācību līdzekļu 

līdzautores.
• Pedagogu tālākizglītības kursos lekcijas lasa E.Limanoviča, 
A.Meikšāne, I.Siņuka un B.Skrindževska.
• Skolotāja I.Siņuka ir jaunā pamatizglītības dabaszinību 
standarta īstenošanas multiplikators un DU lektore.
• I.Siņuka un E.Limanoviča ir DU eksāmenu komisijas locekles.
• Ilgus gadus Daugavpils rajona MA vadītājas ir E.Limanoviča, 
B.Skrindževska, S.Romaņenkova un S.Guļāne.
• Jau vairākus gadus godalgotas vietas ir šādās mācību 
priekšmetu olimpiādēs: angļu valodā, latviešu valodā un 
literatūrā, ģeogrāfijā, vēsturē, biznesa ekonomiskajos pamatos, 
bioloģijā un vizuālajā mākslā.
• Jau 9 gadus skolā darbojas skolēnu zinātniskā biedrība.
• Titulu “Gada skolotājs” Daugavpils rajonā ieguvušas skolotājas 
Anita Meikšāne, Silvija Romaņenkova, Dace Jurjevska un Biruta 
Skrindževska.

1.–4. klasēs – 141
5.–9. klasēs – 236
10.–12. klasēs – 146

Vai tu zini, ka...
• Vidēji 85% absolventu turpina mācības augstākajās 
mācību iestādēs.
• Ilūkstes 1.vidusskola ir vienīgā darba vieta 51% skolas 
skolotājiem
• 49% mūsu skolas skolotāju ir arī Ilūkstes 1. 
vidusskolas absolventi.
• No 2005./2006. mācību gada skolā iedibināta tradīcija 
pasniegt „Gada  balvu” dažādās nominācijās mācību 
gada noslēgumā.
•  Skolas avīzes pirmais numurs tika izdots 1995. gada 
novembrī. Avīzes redkolēģijā darbojās skolotāji.

Daugavpils rajona “Gada skolēns” balvu saņēmuši: Jānis Pleps, 
Dace Ločmele, Kristīne Brakovska, Ivars Siņuks, Inta Kriškāne, 
Inga Vanaģele un Irita Siņuka.

• 43 skolotāji – no tiem 10 maģistri, 1 maģistrants
• vairāk kā 30 gadus mūsu skolā strādā skolotāji:

Skolēnu pašpārvalde.
• Vidusskolēnu parlaments darbojas no 1996. gada.
• Pašpārvalde sastāv no Mazās padomes (1.– 4.kl.), Mazā 
parlamenta (5.–9.kl) un Vidusskolēnu parlamenta (10.–12.kl.).
• Vidusskolēnu parlamenta prezidenti:

• Pāvils Jarāns (1996./1997.) 
• Evita Naglinska (1997.–1999.)
• Jānis Pleps (1999./2000.)
• Arvis Kaniņš (2000./2001.)
• Krišjānis Birkmanis (2001./2002.)
• Vladimirs Kaušelis (2002./2003.)
• Kristīna Serkova (2003.–2005.)
• Inga Vanaģele (2005./2006.)
• Santa Vuškāne (2006./2007.) 
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Skolēnu ārpusstundu aktivitātes
• Deju kolektīvi “Ance”, 2.–4. un  5.–9. klašu kori, folkloras kopa “Sēlis” tradicionāli iegūst godalgotas vietas skatēs 
un konkursos, kā arī tiesības piedalīties rajona, valsts Dziesmu un deju svētkos.

• Skolā tiek izdoti vairāki preses izdevumi: vidusskolēnu avīze “Starpbrīdis”, skolēnu avīzes  “Kamolītis” (1.–4. 
klasēs), “Mēs Paši” (5.–8. klasēs), radošo un vizuālās mākslas darbu žurnāls “Solis Sapnī”, skolēnu zinātniskās 
biedrības avīze “Pūces Aste”.

• Skolas sportisti ieņem godalgotas vietas rajona basketbola un vieglatlētikas, futbola un minifutbola sacensībās.

• Jau vairākus gadus pēc kārtas godalgotas vietas Daugavpils rajonā iegūst velosipēdistu pulciņa dalībnieki.

• Katru gadu mūsu skolēniem ir augsti sasniegumi rajona vizuālās un lietišķās mākslas konkursos.

Projekti

Projekti
Ilūkstes 1. vidusskolā

2006./2007. māc.g.

1. “Mācību satura izstrāde un skolotāju 
tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un 
tehnoloģiju priekšmetos” (projekta ietvaros 
tiek labiekārtoti ķīmijas, fizikas, bioloģijas
un matemātikas kabineti atbilstoši jaunajām 
tehnoloģijām un apmācīti skolotāji darbam ar 
tām). Projektā darbojas B.Gičevska, I.Megne, 
E.Krasovska un L.Ķīse.

2. “Atbalsts profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” 
(projekta mērķis – uzlabot profesionālās 
orientācijas un karjeras pakalpojumu pieejamību 
un kvalitāti izglītības iestādēs, attīstot karjeras 
izglītības metodisko un informatīvo materiālu 
nodrošinājumu izglītības iestādēs). Projektā 
darbojas S.Macijevska.

3. “E – klase” (projekta būtība – klašu audzinātāji 
papildus klases žurnālam liek atzīmes arī 
elektroniskajā žurnālā; projekta ieguvums – 
vecākiem ir iespēja sekot līdz skolēnu sekmēm 
ar mobilā telefona palīdzību). Projektā darbojas 
visi klašu audzinātāji.

Projekta “Mēs – savai izaugsmei” rezultāts – dators internāta 
jauniešiem.
1. rindā no kr. A.Daudzvārds, A.Valpētere, A.Litavnieks,
2. rindā no kr. A.Spēks, S.Šapals.

4.“Esi līderis!” Projektā darbojas V.Jasiņavičs.

5. Ilūkstes 1. vidusskolas jauniešu kopienas 
“Mēs” projekts “Mēs savai izaugsmei” (projekta 
ieguvums – labiekārtota atpūtas istaba un 
iegādāts dators internāta jauniešiem; projektu 
atbalstīja Daugavpils rajona partnerība). 
Projekta koordinatore I.Kaniņa.

6. LEADER iesniegts projekts „Sanāciet, 
sadziediet, sasadancojiet!” ar mērķi iegādāties 
apskaņošanas aparatūru, mūzikas instrumentus, 
tērpus folkloras kopai „Sēlis”. 

• Zinību diena
• Skolotāju diena   
• 18.novembra koncerts                                         
• Ziemassvētku pasākumi        
• Žetonu vakars
• Popiela
• Krāsu nedēļa

Tradicionālie skolas pasākumi:
• Erudīts
• Jauno talantu konkurss „Puķu zirnis” sākumskolā    
• Vecvecākiem veltīts koncerts
• Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference
• Mātes dienas koncerts
• Sporta diena   
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Aicinām uz sarunu

„Skolas pedagogi – tā ir 
skolas seja...”

37 gadus Ilūkstes 1. vidusskolu vadīja 

Emīlija Gricāne. No 1998. gada septem-

bra par skolas direktori kļuva Velta Šter-

na. Ar direktorēm  tiekamies skolas ēkas 

jubilejas priekšvakarā. 

Jūsu pirmās atmiņas par Ilūksti. Kā Jūs šeit nokļuvāt?
Emīlija Gricāne: Pēc institūta beigšanas (esmu DPI pirmā izlaiduma absolvente) toreizējais Ilūkstes Tautas izglītības nodaļas 
vadītājs pieprasīja par matemātikas skolotāju Ilūkstes 1. vidusskolā. Negatavojos būt Ilūkstes ilgdzīvotāja, taču dzīve izkārtoja, ka 
vienā darba vietā nostrādāju visu darba mūžu no 1956. gada līdz 1999. gadam.

Velta Šterna: Pirmo reizi uz Ilūksti atbraucu 1985. gada vasarā, kad biju pabeigusi 4. kursu Latvijas Valsts universitātē un, 
domādama par nākotni, interesējos par darba iespējām Daugavpils rajonā. Biju izdomājusi, ka gribētu strādāt mazpilsētā, tādā 
kā Ilūkste. Pirmajā reizē man tā likās pievilcīga ar savu nesteidzīgo dzīves ritmu, rāmumu, zaļajām ielām. Iespaidīga šķita skola 
– skaista, gaiša, liela ēka.
Tovasar ar skolas direktori vienojos, ka varēšu šeit strādāt pēc studiju beigšanas, un 1986. gada 1. augustā sākās mans darbs 
Ilūkstes 1. vidusskolā.

Kas ir tie stūrakmeņi, kas ļauj vadīt skolu?
E.G.: Laikam spēju tik ilgi nostrādāt, jo, uzsākot direktores darbu zināju, ka neviens iepriekšējais skolas direktors ilgāk par 1–2 
gadiem nenostrādāja. Tāpēc pārlieku neuztraucos par gaidāmajām nebūšanām. Taču, pateicoties kolēģu atbalstam, kuri bija lieliski 
sava aroda speciālisti, saprotošiem skolēniem un atsaucīgiem vecākiem, nostrādāju 37 gadus, pirms tam 1,5 gadu par direktora 
vietnieci mācību darbā. Pašā darba gaitu sākumā 4 gadus nostrādāju par matemātikas skolotāju un klases audzinātāju.
V.Š.: Ilūkstes 1. vidusskolai vienmēr bijusi laba slava – skolēni tika labi sagatavoti studijām augstskolās, gadu desmitiem ilgi šeit 
veiksmīgi darbojušies deju kolektīvi, skolēni dzied koros, ir labs, stabils, profesionāls skolotāju kolektīvs.
Milzu darbu šajā skolā ieguldījusi direktore Emīlija Gricāne.
 Domāju, ka viens no stūrakmeņiem, uz kuriem balstās panākumi un rezultāti, ir labi, zinoši skolotāji. No skolotāju 
profesionalitātes atkarīga zināšanu kvalitāte, un tas ir ļoti nozīmīgs skolas darba rādītājs. 
Ir labi, ja ir atsaucīgi un pretimnākoši vecāki, kuri mudina  savus bērnus mācīties un palīdz viņiem pārvarēt grūtības.

Kā Jūs raksturotu savu pirmo darba gadu skolas dzīvi?
E.G.: Darba gaitu sākumā bija zināmas grūtības, jo vietējo vidi nepārzināju, taču man bija lieliski vietnieki, kuri paši bija beiguši 
Ilūkstes 1.vidusskolu. Direktora vietnieks mācību darbā Leonards Leščinskis un ārpusklases darba organizators Vladislavs Čekāns 
– lieliski pedagogi un organizatori, spilgtas personības.
V.Š.: Pirmie darba gadi laikam palikuši atmiņā visspilgtāk – viss bija jauns, neparasts, vēl nezināms. Skolēni bija dažādi – citi 
klusāki, citi skaļāki, bet visi bija  labestīgi. Viņiem patika šad un tad parunāt par dzīvi, kādu reizi pastrādāt nedarbu vai blēņu, bet 
tas laiks palicis prātā gaišs un jauks. Skolēni paši organizēja un vadīja diskotēkas, notika pasākumi, un skolēni uzstājās ar skaistiem 
priekšnesumiem. Nebija iedomājams, ka kāda klase pasākumā nepiedalītos. Goda lieta bija parādīt sevi no labākās puses.
Skolotāju saime bija draudzīga. Mums kopā bija par ko runāt, par ko smieties un jokoties. Arī skolotāji uzstājās skolas pasākumos 
un vienmēr izpelnījās skolēnu atzinību.
Viss laika gaitā mainās, arī skola. Skolēni kļuvuši drošāki, pašapzinīgāki,    mērķtiecīgāki. Liela daļa skolēnu ļoti nopietni izturas 
pret mācībām, strādā no visas sirds, un tad rezultāti ir ļoti labi. Reizēm šķiet, ka jaunieši kļuvuši kūtrāki, savu  sabiedrisko dzīvi 
organizējot. 

Kādas bija un ir  skolas tradīcijas?
E.G. Jauns nekas skolas dzīvē īstenībā netika izgudrots, jo jau pirmskara Latvijas laikā skolā darbojās gan skolēnu kori, gan deju 
kolektīvi un tie nav pārtraukuši darboties arī pašreiz. Kad vecāki veda savus bērnus uz skolu, tad lūdza, lai viņu atvases iesaista 

Emīlija Gricāne Velta Šterna
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Interviju sagatavoja Aiva Šaršūne, Iveta Megne un Andželika Pabērza,
Ilūkstes 1. vidusskolas skolotājas

Ar smaidu par skolu

• Pie Kristīnes sāk līmēties klāt Akmentiņš.
• R.Blaumaņa izvēlētie noveļu nosaukumi dažkārt ir amorāli.
• Ejot slaukt govis, sievām saltais piens, rakstā čurkstēdams, tek 
no viņu veiklajiem pirkstiem.
• Pie katra bērna ir jāatrod sava pieejas forma.
• Ļaudis bieži vien mēs varam salīdzināt ar lopiem. Tie 
skrien, saminot zem kājām visu, kas viņu ceļā pagadās.
• Dzīve ir interesanta, jo augu dienu jāstrādā.
• Solveigas mīlestība pret Pēru bija tik stingra, tik 
neaptverama, ka tā pati nezināja, kāpēc tā mīl 
Pēru Gintu.
•  Bet, kad vecāki aizies viņsaulē, vienalga 
pienāksies pacelt savu pēcpusi un sākt domāt 
un kustēties.
• Apzināsimies un apdomāsim sevis spertos 
soļus, pirms tos spersim!
• Gribētu, lai man būtu daudz draugu un ļoti 
laba draugu kompānija, ar kuru varētu labi 
saskaņoties.
• Cilvēki ir tādas būtnes, kuras ātri uzmācas kaut kādam citam 
cilvēkam.
• Labs ienaidnieks ir tāds ienaidnieks, kurš tev neuzbruks 
nepaziņojis.
• Lāčplēša lielais spēks slēpās viņa ausīs. Kad tās viņam nokoda, 
viņš bija tikpat stiprs kā citi cilvēki.

• Jau kopš dzimšanas esmu sapratis, ka mīlu vecākus ne tikai 
dienā, bet arī naktī.
• Katram cilvēkam ir kāds sapnis, pēc kura jādzenas pakaļ.
• Mežā ir daudz stāvošu koku.
• Galva cilvēkam ir dota, lai to izmantotu, nevis nēsātu kā 

cepuri.
• Meitenes laikam tā ir ierīkotas, ka viņām interesē baumas 

un ka viņas dzīvo mākoņos.
• Uz bērniem no sliktas ģimenes apkārtējie bieži mēdz 

skatīties ar greizām acīm.
• Pilsētas nepieciešamības – būvētie ceļi, fabrikas – ļoti 
ietekmē dabas viegli ievainojamo ādu.
• Spartas pārvaldē sēdēja veci veči, kuriem bija pāri 
30 gadiem.
• Tagad arī skrien maratona skrējienus, tikai skrējēji 

nenobeidzas.
• Persieši  kaujā zaudēja sešarpus cilvēkus.

• Majordoms – majora māja (pareizi: pils pārvaldnieks).
• Lielās tautu staigāšanas laikā Eiropa mainīja savu adresi.
• Viduslaiku pilsētās nebija mežu, bet malku jau nevajadzēja, jo 
tāpat bija silti.
• Ja uz kāda karaļa vai citas amatpersonas izveidojās pilsēta, tad 
viņš ieguva privilēģijas.

Kleksīšus sagatavoja V.Šterna, A.Pabērza, V.Anspoka

• Ļaudis bieži vien mēs varam salīdzināt ar lopiem. Tie 
skrien, saminot zem kājām visu, kas viņu ceļā pagadās.

• Solveigas mīlestība pret Pēru bija tik stingra, tik 
neaptverama, ka tā pati nezināja, kāpēc tā mīl 

• Apzināsimies un apdomāsim sevis spertos 

• Gribētu, lai man būtu daudz draugu un ļoti 

• Mežā ir daudz stāvošu koku.
• Galva cilvēkam ir dota, lai to izmantotu, nevis nēsātu kā 

cepuri.
• Meitenes laikam tā ir ierīkotas, ka viņām interesē baumas 

un ka viņas dzīvo mākoņos.
• Uz bērniem no sliktas ģimenes apkārtējie bieži mēdz 

skatīties ar greizām acīm.
• Pilsētas nepieciešamības – būvētie ceļi, fabrikas – ļoti 
ietekmē dabas viegli ievainojamo ādu.

nenobeidzas.
• Persieši  kaujā zaudēja sešarpus cilvēkus.

deju pulciņos vai korī, jo paši tajos savā laikā ir darbojušies.
Darbs ar vecākiem, sevišķi pēdējā laika posmā, bija atvieglots, jo vecāki savus bērnus sagatavoja šai skolai. Gan bērni, gan vecāki 
zināja, kādas prasības skolā būs.

V.Š.: Skolas tradīcijas, kas saglabājušās gadu gadiem, – 1. septembris, Skolotāju diena, 18.novembra koncerts, Žetonu vakars.                
Jauna tradīcija, kurai arī, cerams, būs ilgs mūžs, ir "Gada balvas" pasniegšana mācību gada noslēgumā. Šo balvu saņem tie skolēni, 
skolotāji, skolas darbinieki, kuri ir vislabākie kādā no nominācijām.    

Kas sniedzis vislielāko gandarījumu darbā?
E.G.: Vislielākais gandarījums darbā ir bijis labi padarītais darbs, kad skolas absolventi ir labi beiguši skolu, ieguvuši izglītību, 
arodu un nekad nav aizmirsuši savu pirmo skolu. Par to liecina bijušo absolventu tikšanās pat pēc 50 gadiem.
Skolas panākumu kaldinātājs ir bijis skolotāju kolektīvs, kurš centies strādāt radoši. Bijušo absolventu, tagadējo skolotāju, 
patriotisms, prasme rast kopīgu valodu ar skolēniem, vecākiem, sabiedrību. Spējīgi pedagogi – tā ir skolas seja.. 
V.Š.: Vislielākais gandarījums ir par skolēniem, kuri dzīvē atrod savu ceļu, daudz sasniedz. Vienmēr ļoti iepriecina tas, ja kāds 
skolēns, kuram klājies grūti, ir pārvarējis visas grūtības, izstudējis vai apguvis labu amatu un droši nostājies uz savām kājām. 
Iepriecina arī absolventu labās atmiņas par skolu, un sarūgtina tas, ja kāds senu aizvainojumu gadu  gadiem auklē un atceras ar 
sliktu.

Ko Jūs novēlētu skolai 80. gadu jubilejā?
E.G.: Lai Ilūkstes 1. vidusskolas skolotājiem vienmēr ir labi skolēni, bet skolēniem - radoši skolotāji. Lai skolotājus, skolēnus un 
viņu vecākus visu mūžu pavada lepnums par savu dzimto vietu, Ilūksti, Sēliju, valsti.
Saules mūžu Ilūkstes 1. vidusskolai!
Uz skolas ēkas fasādes veidojums arī turpmāk lai simbolizē Latvijas četru novadu vienotību ar stiprām ozolu vijām un četros 
Latvijas novados gara gaismas lāpas spīd vienmēr caur izglītību un kultūru!
V.Š.: Ilūkstes 1. vidusskolai jubilejā novēlu ilgi mūžu, nepārtrauktu atjaunotni, gudrus skolēnus un skolotājus, sirdsgudrus 
vecākus.

skolotāji, skolas darbinieki, kuri ir vislabākie kādā no nominācijām.    

Kleksīši
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Par ko sprieda pedagogi padomes sēdēs

1934.g. 27.09.
Skolas sarīkojumu noliek valsts svētkos, š.g. 18. novembrī. 
Programmā – teātra izrāde un kora dziesmas. 
Saviesīgā  dzīve – ar rotaļām un dejām, bez 
fokstrota.

Skolniecēm noliedz greznoties rotas lietām un 
lietot nevajadzīgus kosmētikas līdzekļus, kā arī 
viļņot matus. Mati jākopj un jānēsā kārtīgi.

Sveicināšanu uzdod iemācīt vingrošanas 
skolotājam.

1942.g. 27.10.
„Audzēkņus, kas neapmeklē skolu 3 vai vairākas dienas 
no vietas un par skolas neapmeklēšanas iemesliem neko neziņos, 
izslēgs no skolas.”

1943.g. 23.03.
„Klašu audzinātājiem jākontrolē, vai audzēkņi pēc pulksten 7 
atrodas dzīvokļos. Klašu audzinātājiem jāaizrāda, lai audzēkņi 
nepulcējas un nestaigā lielos baros.”

„Drīzumā jānoteic kāds vakars, kad skolēniem sāks čību 
pagatavošanas apmācību.”

1944. gada 24. oktobra paidagogu padomes sēdē nolemts:
„Skolēniem, kas piedalīsies kopgaldā, būs jānodod sekojoša 
norma mēnesī:
  • speķis vai sviests – 2 kg vai to vietā
     gaļas 5 kg vai 4 l krējuma,
  •  kartupeļi – 16 kg,
  •  zirņi vai pupiņas – 4 kg,
  •  burkāni – 2 kg,
  •  kvieši – 8 kg
  •  mieži – 8 kg,
  •  kāposti visam gadam – 32 kg.

1945.g. 15.02. paidagogu padomes sēdē norādīts:
„Mācību laikā stingri jāskatās, lai skolēni nopietni mācās un lai 
nesēž meitenes ar zēniem kopā.”

1945.g. 30.11. direktors aizrāda:
„Nelikt skolēnus tik bieži kaktā.”

„Nolēma visiem zēniem, sākot ar 1. līdz 4.klasei, nogriezt matus, 
bet pārējiem mati lai ir kārtīgi sasukāti un īsi nogriezti.”

1952./53.m.g. skolā ir šādas sporta ierīces:
 2 volejbola bumbas,
 1 volejbola tīkls,
 3 granātas.

Arhīva materiālos ieskatījās V.Šterna

No skolēnu paskaidrojumiem

• Es aizgāju no ģeometrijas tāpēc, ka manai mammai bija vārda     
   diena.

• Es sēdēju izgāzies 18. novembra koncertā.
• Es nokavēju krievu valodas stundu, jo braucu uz mājām 

ēst. 
• Nokavēju angļu valodu, jo biju bufetē, bet bufetē 
nerāda pareizi    laiku.
• Es stundā dziedāju un neļāvu skolotājai izvest 
diktātu.

• Es nebiju uz matemātikas stundu, jo skatījos 
sacensības.

• Pirmās stundas laikā blandījos pa pļavām, jo meklējām 
drauga atslēgas.

• Pēdējā zvana pasākumā atrados ārpus skolas teritorijas.
• Es ar draugu aizlaidos no Pēdējā zvana skolā.
• Es klasesbiedru aizskāru ar lamu vārdiem, jo viņš bija 
apsēdies  uz manas vietas.
• Neatceros, kad pēdējo reizi biju kultūras vēsturē, jo man tālāk 
viņa pilnīgi nebūs vajadzīga.
• Es latviešu valodas stundā neuzvedos adekvāti. Esmu 
novērtējis savu kļūdu un izdarījis secinājumus.
• Klases meitenes teica, ka es spļāvu uz viņām, bet īstenībā es 
spēlēju telefonu.
• Es ar draugu ņaudējām kā kaķi un traucējām citiem stundu.
• Es meiteņu tualetē pievēru durvis, un Gatis iesvieda tur mazu 
skrūvīti.
• Es smēķēju aiz skolas. Es zinu, ka tas ir slikti, bet es nezinu, 
kāpēc tā rīkojos.
• Es neierados skolā sakarā ar to, ka devos uz veikalu nopirkt 
dažādas lietas ziemai.
• Es pasākuma laikā pārāk aktīvi fanoju par mūsu klases 
komandu.
• Mani tualetē pagrūda un kabīnes durvis aizvērās, es uzgrūdos 
podam, un pods nokrita. Pēc tam es izrāpos caur kabīnes sienai 
un izgāju prom.
• Es viņam iesitu, jo viņš vicinājās ar roku gar manu seju.

Skolēnu paskaidrojumus vēlreiz pārlasīja A.Pabērza

Saviesīgā  dzīve – ar rotaļām un dejām, bez 

Skolniecēm noliedz greznoties rotas lietām un 
lietot nevajadzīgus kosmētikas līdzekļus, kā arī 

• Es sēdēju izgāzies 18. novembra koncertā.
• Es nokavēju krievu valodas stundu, jo braucu uz mājām 
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Apsveikumi

Skola – tā ir tā vieta, kur atkal un atkal
Sirdis Jums atgriezties liks,

Te ir birztala, pakalnes un strauts
Mūžam, kas neizsīkst.

 Te ir tā vieta, kur domas Jums raisījās,
 Sols, kur sēdējāt reiz.
 Te no šī lielceļa, te no šī lauka
 Iesākās vērtību mērs.

Vieta, kur smaidi un asaras krājās
Vieta, kur pārdzīvots daudz.

Te ir tā vieta, kur zinību kalnā 
Tālu un augstu ir kāpts.

Cien. Ilūkstes 1. vidusskolas bijušie un esošie skolēni, 
skolotāji un skolas darbinieki !

 Sirsnīgi sveicam Jūs skolas 80 gadadienā. 

 Lai šie svētki nes Jums prieku un jaukas atmiņas, 
kā arī dod garīgu spēku un izturību jauniem darbiem un 

sasniegumiem.

      
Ilūkstes novada dome

Vēlējumi skolai.
Mēs esam svētceļnieki,

Mēs pa dažādiem ceļiem dodamies
Uz vienu un to pašu tikšanos ar savu skolu...

Vēlam: ja arī neiedosi spārnus,
tad iemāci nomest rūpes,
dod zemes vieglumu acīs,

labu vārdu lūpās...

Skolnieks un skolotājs H.Slavinskis

Veltījums manai nākotnes Ilūkstes 1. vidusskolai.
Tu, mana jaunības skola,
Kas vēl tagad gaiteņos platos
Vēl manu sauli un debesis glabā,
Kur vēl cīruļu dziedošās pēdās
Katru gadu bērni vēl iet.
Tevi Dieva rokās es ielieku,
Lai nākotne Tava kā rudzu vārpas
Ticības saulē nobriest
Un bagātu ražu Tēvijai nes.

Tu,mana jaunības skola,
Tevi Dieva rokās es ielieku.
Ceļos meties Tevi es lūdzu
Kā manās bērnības dienās.
Plaši izplet Tu rokas,
Skats lai Debesīs tiecas un lūdz:
Kungs, tavs Gars pār mani lai nāk!
Tavas svētās liesmas mani kad skars,
Es kļūšu Gaismas stars,
Un jauns pavasars.

2007. gada 4. jūnijā                                                                
Anna Kuļikovska

Paldies tev, mana skola, par dāsno ceļa maizi visai manai 
dzīvei!
Latvijas brīvvalsts laikā mēs, skolēni, dēvējām tevi par 
savu “Gaismas pili” pilsētas kalna galā, pašu pilsētu par 
“Pīļu dīķi”. Šajā pilī esmu aizvadījusi savu bērnību, jau-
nību, kā arī brieduma gadus (kopā 32 gadi). Atmiņas par 
šiem skolas gadiem ir vērtība, ko neviens nevar atņemt.
Arī pēc 80 gadiem attaisno nosaukumu “Gaismas pils”, 
māci jaunatni gūt zināšanas, mīlēt skaisto, nest labestību 
sevī savai tautai!

Valērija Liepa,
1943./44. gada absolvente, pensionēta skolotāja

Dzīves dienas ir savirknējušās gadu desmitos, kuri iesniedzas 1960. gada rudenī, kad iesākās manas darba gaitas Ilūkstes 1. 
vidusskolā, kur mācīju angļu valodu 39 gadus.
Domās pāršķirstot šī laika posma atmiņu grāmatas lappuses, gan mani skolēni, gan es pati tajās varu atrast jaukas, prieka un 
arī humora pilnas lappuses par notikumiem skolas ikdienā un svētkos, tuvu un tālu ceļojumu un pārgājienu laikā, darba un 
atpūtas nometnēs Rokiškos un Maskavas tuvumā.
Diemžēl šajā atmiņu grāmatā ir arī lappuses, kurās ir tas sarūgtinājums, vilšanās, aizvainojums, dusmas un īgnums, ko esam 
sagādājuši viens otram. Par to es tagad atvainojos.
Salidojuma dalībniekiem novēlu neizsīkstošu enerģiju, veiksmi mācībās un darbā, neatlaidību, pārvēršot visus savus sapņus 
un nodomus par dzīves īstenību! Lai gandarījums par jau sasniegto arī vienlaicīgi jūs mudina nemitīgi uzzināt kaut ko jaunu, 
kas bagātina jūsu garīgo pasauli, dzīves pieredzi un dara laimīgus! Lai jums nekad netrūkst gaišu, iedvesmojošu domu, cerību, 
prieka un gatavības kādu daļiņu no visa tā dāvāt citiem cilvēkiem!
Kārlis Skalbe ir teicis: „Kur ir prieks, tur ir cerība un viss cits, kas dzīvi sasilda un dod tai jaunas krāsas.”

Ilga Nīziņa

Mūsu skolas adrese
Ilūkste, Raiņa 49, LV-5447

Telefons: 5462189, 5462184, 5462120
Fakss: 5462189

e-mail: ilukstes1vsk@apollo.lv
Informācija Ilūkstes novada mājas lapā: www.ilukste.lv / Izglītība novadā 

Lai nākotne Tava kā rudzu vārpas

Kungs, tavs Gars pār mani lai nāk!
Tavas svētās liesmas mani kad skars,

      


