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Vajadzēs pacietību, lai izla-
sītu, taču tas varētu  daudz 

ko mainīt mūsu dzīvē. 

Ar piebildi: ja zināsim un 
darīsim. 

Klāt ilgi gaidītais pavasaris… Pum-
puri sāk pieriesties ar dzīvinošo zemes 
spēku, mostas kukaiņi, atgriežas putni. 
Apkārtne  smaržo pēc pavasara- pēc 
zemes, ūdens, pēc dzīvības. Pavasa-
ris ir atmodas laiks.  Laiks mosties, 
pietiek gulēt arī mums! 

 Ir klāt jauns darba cēliens, kad ir 
vērts katram no mums padomāt, ko es 
varētu mainīt savā ikdienā, lai vasaru, 
brīvdienas, atvaļinājumu sagaidītu ap-
mierināts par labi padarītu darbu, lai 
justos možs, vesels, gatavs nākama-
jām pārmaiņām. Viss taču mūsu ro-
kās! 

 Mūsu divpadsmitajiem nu jau aiz 
muguras pirmie   svešvalodu eksāme-
ni, aizstāvēti zinātniski pētnieciskie 
darbi, ir plūkti mazāk vai vairāk olim-
piāžu, konkursu, sacensību lauri, ir 
paveikti bezgala daudz mazi darbiņi, 
kuri mani priecē. Taču neizpaliek ik-
diena arī bez ne tik labiem darbiem. 
Tāpēc mēs daudz mācāmies, diskutē-
jam, ieviešam noteikumus – atbalsts 
pozitīvai uzvedībai, jo katram no 
mums ir svarīgas tādas vērtības kā 
drošība, atbildība, cieņa. 

 Veicot ikdienas darbus, tiek domāts 
jau par 2015./2016. mācību gadu. Nā-

kamie pirmklasnieki sapņo par vienotu 
skolas formu, par ko jāsaka liels pal-
dies viņu vecākiem, tiek domāts par 
10. klašu komplektēšanu … 

 Pateicoties skolotājai Silvai  
Šaršūnei  ir izstrādāti skolas logo skiču 
varianti, kuri tuvākajā laikā tiks nodoti  
skolas darbinieku, skolēnu, vecāku 
izvērtēšanai.  Katram interesentam  
būs iespēja nobalsot par izvēlēto logo 
skiču variantu. Nākamais solis- skolas 
karoga izgatavošana, skolas teritorijas 
apzaļumošana, remontdarbi vasaras 
periodā... Ir taču brīnišķīgi, kad notiek 
pozitīvas pārmaiņas mūsos, mūsu ģi-
menēs un, protams, arī skolā. Līdz ar 
to dzīve kļūst gaišāka, saulaināka, 
interesantāka. 

  Lai visiem pietiek spēka, vēlmes 
darboties, pilnveidoties, apgūt jaunas 
prasmes un iemaņas, mainīties uz 
augšu.  Dāvāsim viens otram smaidu, 
labus vārdus, darīsim labus darbus, 
gaidīsim Lieldienas un priecāsimies 
par dzīvi. 

  Paldies par darbu un atbalstu! 
                                                                                     

Ar cieņu, jūsu direktore E.Boliņa 

Ir pagājis vēl viens gads... 
 ŠAJĀ NUMURĀ: 

Kontrastu maģija 2.lpp 

Sieviete 2.lpp 

Skolā sācies eksāmenu laiks  3.lpp 

18 gadi ... 3.lpp 

Anna Kazarinova 4.lpp 

Iveta Meškovska  4.lpp 

4. klases par „lielo” skolu 5.lpp 

Ēvalds Dukuls 6.lpp 

Superpuika un Supermeitene 7.lpp 

Bērnu  nams “Priedīte” 7.lpp 

eTwinning 8.lpp 

Beidzot ir atnācis saulainais, prieka un jaunas dzīvības pilnais pavasaris. Tuvojas eksāmenu un tūlīt jau arī izlaidu-
mu laiks.  

Visu mācību gadu vairāk vai mazāk  interesējāmies  par notikumiem valstī, pilsētā, skolā (visi notikumi un pasāku-
mi tiek atspoguļoti skolas mājas lapā), taču aizmirsām, ka mums blakus ir cilvēki, kas veido šos notikumus. Tad kā-
pēc , lai neuzrunātu viņus? 

Tagad, kad ir pienācis šis gaišais laiks, kad beidzot saule uzlec agrāk un noriet vēlāk ,mēs nolēmām, ka vajag iet 
pie mūsu līdzcilvēkiem un jautāt  par viņu pieredzi, par viņu nākotnes plāniem un cerībām, lai mēs varētu no viņu 
panākumiem mācīties un ņemt pozitīvu piemēru vai arī tieši otrādi – uzzināt, kā nekad nerīkoties. 

Šajā skolas avīzes numurā varēs uzzināt par to, kā klājas mūsu absolventiem, divpadsmitajiem, skolotājiem un 
pavisam mazajiem ceturtklasniekiem, kā arī daudz interesantu un negaidītu atziņu jūs gūsiet, izlasot  jums pazīsta-
mu cilvēku  intervijas. 

Atcerieties, ka visa daba sāk mosties un sāk jaunu dzīvību! Ņemiet piemēru no tās un sāciet visu darīt no jauna vēl 
labāk un vēl centīgāk, lai mācību gada beigās varētu lepoties ar sevi, ar savu ģimeni, draugiem un skolotājiem! 

Ja vēlies iegūt kaut ko no tā, kā tev nekad nav bijis, tev jādara kaut kas, ko nekad neesi darījis. Lai izdodas ! Prie-
ka un možuma pilnu šo skaisto gadalaiku! Evita   9.b  

Redaktora sleja 



„Kontrastu maģija” 
 

Melnbaltā fotogrāfija mūsdienu sa-
biedrībā ir nepelnīti aizmirsta, lai gan  
profesionālie fotogrāfi to uzskata par  
daudz izteiksmīgāku nekā krāsainā 
foto. Vēl gadus 20 atpakaļ, ikviena 
cilvēka foto albuma pamatā bija meln-
baltās fotogrāfijas. Krāsainās fotogrā-
fijas bija retums. Šodien viss otrādi. 
Mūsu albūmos pamatā ir krāsainas 
fotogrāfijas un melnbaltā ir retāk. Bet 
tomēr, lai kā nebūtu, melnbaltā foto-
grāfija neizzudīs, jo tai piemīt īpašs 
šarms un pievilcība. Tā ļauj pievēr-
sties attēlotā būtībai, skaidri saskatīt 
kontrastus, nenovērš uzmanību ar  
piesātināto krāsainību, kā tas ir krā-
sainajā foto.  

5.martā mūsu skolā draudzīgā gai-
sotnē  tika atklāta 11.b klases skolnie-
ces Anastasija Bobrovas pirmā perso-
nālizstāde „Kontrastu maģija”, kurā 
tika izstādītas skatītāju vērtējumam 
melnbaltās fotogrāfijas. Šīs izstādes 
tematikas pamatā tika cildināta Sie-
viete, tās tēls dažādās paaudzēs. Kā 
papildinājumu izstādei varēja arī lasīt 
10.a klases skolēnu, kā arī dažādu 
pasaulslavenu personību atziņas un 
pārdomas par Sievieti. Neizpalika arī 
Vīrieša tēls, kurš mazliet „atšķaidīja” 
šo izstādi ar savu klātbūtni. Un tā bija 
izcilā komponista Raimonda Paula 
foto (kura vienīgā bija krāsaina). Lie-
liskā rakursā un kompozīcijā Anasta-
sijai ir izdevies iemūžināt fotogrāfijā šī 
mākslinieka tēlu. 

Pati Anastasija saka: 
„Bērnībā un tagad esmu cieši saistī-

ta ar mūziku, kur es arī atklāju ne tikai 
gaišos , bet arī pelēkos toņus. Klavie-
rēs ir gan melni, gan  balti taustiņi , 
man tuvāki vienmēr ir bijuši melnie  
taustiņi, jo tā ir papildskaņa, kuru bal-
tais taustiņš nevar atkārtot. Tā pat arī 
notiek ar bildēm.  Melns - nenozīmē 
drūms, tas atklāj šarmu un trauslumu, 
"nevainību" Sieviete ar savu skatienu, 
vaibstiem, uzvedību.... var atklāt pa-
tiesās emocijas....” 

 
11.b klases audzinātāja un šīs izstā-

des iniciatore Silva Šarsūne   

Avīze “TEV” marts | Daugavpils 12.vidusskola 

Kas gan būtu pasaule bez maiguma, līdzcietības un skaistuma? 

Par to mums gādā sievietes. Viņas 
apbur ar savu šarmu un gudrību. Sie-
vietes ir kā mūzas un iedvesmas aug-
lis vīriešiem. Viņas māk atrast mieru 
starp karojošajiem un palīdzēt grūtī-
bās nonākušajiem. Lai gan dažreiz 
šķiet, ka sievietes ir nedaudz par 
vieglu aizvainojamas un pārāk runī-
gas, viņas ir spējīgas lielām lietām. 
Un viņas nebūt nav nekādas „vājais 
dzimums”, bet gan liels dzinējspēks. 
Pasaulei ir vajadzīgi pretstati, kā „iņ” 
un „jaņ”, tāpat ir sievišķais un vīriš-
ķais. Tie papildina viens otru, tāpēc 
pievelkas, veidojot dažādības. Liekas 

vīrieši un sievietes ir nākuši no dažā-
dām planētām un tas savā ziņā ir arī 
taisnība, taču šīs divas atšķirīgās pla-
nētas ir radījušas vienu planētu  - tā-
du, kuru mēs šobrīd zinām mūsu pa-
sauli. 

Ineta Kruļeva 10.a 
 

Sieviete – pasaules pamats. 
Būt par tādu jau ir amats. 

Pasaule bez tām nebūtu īsta, 
Zeme , pa kuru staigājam, tiktu nīs-

ta. 
Bez daiļa dzimuma nebūtu dzejas, 
Jo māksliniekus iedvesmo tieši šīs, 

šīs fejas. 
Kara varoņiem nebūtu jēgas doties 

mājās, 
Jo neviena tos gaismā necildinās. 

Un kas gan dzēstu naida liesmu 
pasaulēs? 

Stādītu maigumu dīgstus dvēselēs? 
Tādēļ, lūdzu, draugi, 

Apskaujiet savas mātes, māsas vai 
Draudzenes – sievietes – cieši jo 

cieši. 
Eva Kucina 10.a 
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Skolā sācies eksāmenu laiks 
 

Pirmais centralizētais eksāmens tiek 
kārtots svešvalodās. Šodien mutis-
kais eksāmens angļu valodā. Pro-
tams, ka skolā valda satraukums, 
tikai, vienam izdodas to neizrādīt, cits 
rod mierinājumu pie klases audzinātā-
jas, bet kādam iet vaļā: depresija, 
izmisums, stress, satraukums... 

Apmierināta un smaidīga no eksā-
mena iznāk Samanta un gatava dalī-
ties pēceksāmena izjūtās: 
„Atvieglojums, brīvības sajūta, apzi-
ņa, ka nekas nav beidzies, pārliecība 
par sevi, par savu varēšanu un reizē 

vēlme vēl vairāk mācīties .Saproti, ka 

tā ir pieredze, prieks, ka Tu vari sa-
vākties un savaldīt savu stresu. Galu 
galā tas ir treniņš pirms mācībām 

augstskolā. Un Tu saproti, ka 
vēr-

tētāji ir atvērti, pre-
timnākoši un ka Tev priekšā  ir  jauna 
dzīve, un ka laiku tomēr jāizmanto 
lietderīgi. ” 

Lai arī eksāmens būs no-
kārtots, vidusskolēni svešva-
lodu apguvi turpinās. Viņi 
mācīsies, lai saņemtu pēc 
iespējas labāku gada atzīmi, 
eksāmena atzīmi viņi saņems 
tikai jūnijā. 

Tā kā eksāmenu laiks vēl 
turpinās , tad lieti noderēs 
daži ieteikumi.  

Uz eksāmenu noteikti ņemiet līdzi 
ūdeni un melno šokolādi. Šokolāde 
palīdzēs koncentrēties, bet ūdens – 
atgūt spēkus. Šo divu dēļ jūs neno-
ģībsiet aiz uztraukuma un spēsiet 

koncentrēties visa eksāmena garu-
mā. 
Eksāmenus kārtojam mierīgi, bez 
steigas, pārdomājam to, ko rakstām, 
vislabāk, pārlasām uzrakstīto no bei-

gām, jo tieši tā mēs manām kļūdas, 
un, galvenais, NESTRESOJAM! Tas 
ir tikai eksāmens. Domājam par to, ka 
pēc eksāmeniem būs izlaidums, kur 
varēs kārtīgi “atlaist”. 

Lai Jums visiem izdodas ! 

Avīze “TEV” marts | Daugavpils 12.vidusskola 

18 gadi … 
 
18 gadi – ir viens no nozīmī-

gākajiem posmiem ikviena 
dzīvē.  
Tas ir tas vecums, kas paver 
vairākas iespēju un vairāk 
pilnvaru. Tomēr ar pilngadību 
parādās arī vairāk pienāku-
mu, un ir jākļūst atbildīgā-
kam, nopietnākam. Pilngadī-
ba ir slieksnis uz pieaugušo 
dzīvi. 

Mūsu skolā, daudzas kla-
ses sveic savus klasesbied-
rus, jo īpaši 18.dzimšanas 
dienā. Arī 11.a sveic  sa-
vus jubilārus. Kādu dienu, 
mācību gada sākumā, 
apspriežoties klases stun-
dā, mūsu klases audzinātāja 
piedāvāja interesantu priekšlikumu, 
visiem kopīgi apsveikt mūsu kla-
sesbiedrus 18.dzimšanas dienā. 
Visi  piekrita, jo uzmanība vienmēr 
ir patīkama, jo īpaši dzimšanas 
dienā. Dāvanas ir praktiskas – dā-
vanu karte, pēc jubilāra izvēles. 
11.a klasē jau daudziem skolēniem 
ir 18 gadi, un ikvienam ir palikušas 
pozitīvas atmiņas no katra dzimša-
nas dienas. Mēs uzskatām, ka dāvi-
nāt ir daudz patīkamāk, nekā sa-
ņemt, jo vienmēr ir patīkami skatīties, 
ar kādām emocijām cilvēks uzklausa 
daudz siltu, mīļu novēlējumu, apskā-
vienu, buču un dāvanu savā dzimša-

nas dienā. Šādos brīžos tiek aizmirsti 
visi negatīvie momenti, kas gadās 
ikvienā kolektīvā, un klasesbiedri sa-

tuvinās, darot kaut ko 
kopī-

gu, pat 

apsveicot kādu. 
Klase ir kā otrā ģimene, un ir patīka-

mi, ja šī otrā ģimene par tevi atceras. 
Tāpēc iesakām katrai klasei ieprie-

cināt savējos, lai no skolas gadiem 
paliktu tikai tās gaišākās 

atmiņas! 
 
 
 

Santa 11.a  
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Intervija ar vienu no mūsējiem- 
Annu Kazarinovu. 

 
Mūsu skolā ir daudz talantīgu, rado-

šu un neparastu cilvēku. Un šoreiz 
mēs piedāvājam jums tuvāk iepazīties 
ar vienu no tiem. Tāpēc šodien mūsu 
intervija noris ar ļoti daudzpusīgu, 
atsaucīgu un pozitīvu cilvēku- 12.a 
klases skolnieci Annu Kazarinovu! 

Pastāsti, ar ko Tu nodarbojies? 
Es no 15 gadiem nodarbojos ar ko-

rejiešu cīņas mākslu taekvondo un no 
13 gadiem ar sporta dejām. Esmu arī 
absolvējusi mūzikas skolu. Tagad 
diezgan labā līmenī spēlēju čellu un 
klavieres. 

Kā Tu pavadi savu brīvo laiku? 
Brīvo laiku pavadu nodarbojoties ar 

sportu un mūziku. Es esmu liela dže-
za cienītāja. Dziedu meiteņu džeza 
ansamblī, kā arī uzstājos starptautis-
kajos konkursos. 

Kāds tad ir tuvākais konkurss, 
kas Tevi sagaida? 

Tuvākais konkurss, kas notiks Dau-
gavpilī, ir ''Jazz Joy Spring''. Tajā pie-
dalīšos gan ar ansambli, gan kā solis-

te. 
Bet, ja runā par skolu, kāda ir Ta-

va attieksme pret mācībām? 
Skolā man ne īpaši patīk mācīties, 

bet tomēr ir daži priekšmeti, kurus es 
vēl kaut kā varu paciest (smejas). Pie 
tādiem priekšmetiem pieder vēsture, 
latviešu valoda, bioloģija, angļu valo-
da un sports. 

Katram bērnībā bija kāds sapnis. 
Par ko sapņoji Tu? 

Es vienmēr sapņoju 
kļūt par profesionālu mū-
ziķi, kā arī gribēju uzcelt 
vairākas patversmes 
slimiem, pamestiem 
dzīvnieciņiem. 

Un kāds tad ir Tavs 
mīļākais dzīvnieks? 

Es mīlu itin visus dzīv-
niekus, bet it īpaši zaļās 
vardes. 

Kāds ir Tavas dzīves 
moto? 

Mans dzīves moto ir 
''Jo vairāk daru, jo vairāk 
varu'', jo, lai kaut ko sa-
sniegtu šajā dzīvē, ir 

daudz jācenšas. 
Ko Tu novēlētu visiem pārējiem 

mūsu skolas skolniekiem? 
Es novēlu visiem atrast savu aicinā-

jumu! 
Paldies, Anna, par šo interviju! No-

vēlam Tev pacietību un izturību, lai 
šogad nokārtotu valsts eksāmenus, 
kā arī veiksmi un uzvaras gan sacen-
sībās, gan vokālos konkursos!  

Diāna  9.b  

Avīze “TEV” marts | Daugavpils 12.vidusskola 

Jau vairākus gadus skolā darbo-
jas skatuves runas un kustību pul-
ciņš, ko vada fizikas skolotāja Iveta 
Meškovska .Šajā mācību gadā viņi  
startēja vairākos konkursos un gu-
va teicamus rezultātus. Tā-
pēc ,neuzdod  jautājumus pulciņa 
vadītājai ,nekādi nevarēju. 

 Skolotāj, sveicu Jūs un Jūsu 
kolektīvu ar 1. vietu pilsētas un 2. 
vietu novadā mazo formu uzvedu-
mu konkursā, kā arī ar Mihoelsa 
balvas iegūšanu ! 

Vai Jūs iepriecina pavasara at-
nākšana? 

 Man pavasaris vienmēr atnes 
prieku – prieku par pirmo sniegpulk-
stenīti, pirmo taureni, par strazdu  
ābelē pretī logam. Priecājos, ka nav 
jāģērbj cimdi, cepure un manā kabi-
netā temperatūra sasniedz +30C – 
tad es jūtos kā Ēģiptē vai Grieķijā. 

Vai skolas laikā Jūs vēlējāties 
kļūt par fizikas skolotāju? 

 Ja man pirms 30 gadiem būtu 
teicis, ka būšu fizikas skolotāja, es ilgi 
smietos, jo tas bija vienīgais mācību 
priekšmets, kurš man nepadevās 
skolas laikā. Bet... viss notiek tā , kā 
tam jānotiek, un es priecājos par to, 
par ko es esmu kļuvusi – neko kardi-
nāli nevēlos mainīt – man ļoti patīk 
fizika, astronomija un pedagoģija. 

Neskatoties uz to, ka Jūs esat 
fizikas skolotāja, Jūsos ir ļoti liela 
radošuma darbnīca. Kas Jūs ie-
dvesmo visiem teātra uzvedu-

miem? 
 Pie manis idejas atnāk pēkšņi 

– lasot dzeju, klausoties mūziku vai 
braucot ar velosipēdu- es braucu 
daudz un bieži, jo man ir velosipēds 
ar puķītēm.  Visbiežāk mani tomēr 
laikam iedvesmo skolēni: eju pa sko-
las gaiteni un ieraugu, ka pretī man 
nāk skolēns X – kurš šodien izskatās 
kā Minhauzens; vai skolēni Y un Z, 
kuri uzvedas kā Dons Kihots ar visu 
zirgu – atliek tik atrast vajadzīgo tek-
stu. 

Kuru iestudējumu bija iestudēt 
vissarežģītāk? 

 Laikam fragmentu no Šekspīra 
lugas „Sapnis vasaras naktī”, jo to 
mēs iestudējām rumāņu valodā un 
visi runāja tekstu, kuru pat lāgā izlasīt 
nevarējām, kur nu vēl atcerēties vai 
saprast. Paldies visiem projekta da-
lībniekiem, jo tika ar šo uzdevumu  
galā! 

Vai Jūs gatavosiet vēl 
kādu radošu uzvedumu? 

 Jā, jau ir padomā 
viens daiļdarbs, tikai pagai-
dām par to neko nestāstīšu, 
jo paruna saka „..nedali 
ādu, kamēr lācis vēl mežā!”. 
Vienīgi varu atklāt, ka lomas 
piedāvāšu pamatskolas iz-
glītojamajiem . 

Kādās lomās Jūs pati 
esat kādreiz iejutusies? 

 Esmu atveidojusi 
R.Blaumaņa, A.Upīša un 

citu autoru  komēdiju varones, daudz 
esmu spēlējusi bērnu izrādēs- vistu, 
peli, vāveri, kaķi, zaķi, suni, vardi un 
citus dzīvnieciņus. Visvairāk man pa-
tika raganas Rij, ko var loma, jo vārdu 
bija maz, bet visu laiku vajadzēja zagt 
un ēst pankūkas; Karlsons, kurš visus 
cienāja ar  torti . 

Nāk eksāmenu laiks, ko Jūs vēlē-
tos novēlēt, ieteikt divpadsmita-
jiem un devītajiem? 

 Vēl divi mēneši un mūsu nāko-
šie absolventi saņems daudz vēlēju-
mu, bet es atcerējos četrdesmit ga-
dus vecu divrindi „ Dzīve ir teātris, 
tikai bez mēģinājumiem...”  , tāpēc 
dzīvojiet to tā, lai nav kauns par dar-
biem , kuri paliek pēc jums. 

Priecīgu pavasari, paldies, ka veltī-
jāt savu laiku un atbildes skolas avī-
zei! 

Evita 9.a  
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Ko 4. klases skolēni domā par 
„lielo” skolu? 

 
Diezgan strauji tuvojas maijs, un kā 

jau visiem zināms arī mūsu skolas 
ceturtajiem gaidāms izlaidums, un jau 
septembrī viņi ar lielām mugursomām 
sāks skolas gaitas „lielajā” skolā kā 

piektklasnieki. Kādā vējainā marta 
ceturtdienā es devos uz Daugavpils 
12.vidusskolas sākumskolu, lai uzzi-
nātu no 4.a klases skolēniem, ar kā-
dām domām viņi gaida vai arī negai-
da jauno sākumu citās skolas telpās 
ar citiem skolotājiem. 

Ieejot skolā, uzreiz sastapu ceturto 
audzinātāju Inesi Gradkovsku. Viņa 
teica, lai droši dodos pie viņiem, bet 
man bija jāuzmanās, lai mazie žiperi 
nesāk ākstīties. 

Tomēr, kad ienācu  klasē, neviens 
nemaz nedomāja ākstīties. Visi, kas 
jau bija ieradušies uz skolu, bolīja 
acis un brīnījās 
par to, ka kāds 
atnācis no lie-
lās skolas un, 
ka viņu teiktais 
nonāks skolas 
avīzē.  

Meitenes 
man atbrīvoja 
vietu pie gal-
da un visi sa-
stājās apkārt 
tam. 

Jūs jau 
esat paši 
lielākie šajā 
skolā, vai 
jūs jūtaties 
vecāki par 
citiem? 

Mēs cen-
šamies rādīt 
piemēru 
pirmklas-
niekiem, 
taču ne 
vienmēr 
tas izdo-
das. Mēs 
nejūtamies 
ļoti lieli. 

Ko jūs 

domājat par lielo skolu? 
Lielajā skolā daudz kabinetu, daudz 

svešu skolotāju. Katram priekšmetam 
savs skolotājs, lielajā skolā notiek 
daudz dažādi pasākumi. 

Kas jums šķiet vislabākais lielajā 
skolā, kāpēc? 

Sporta zāle, jo tā ir daudz lielāka 
par mazās skolas sporta zāli. 

Vai tu gribi doties mācīties uz lie-
lo skolu?  

Laura:      Jā, gribu, es tur esmu 
bijusi jau vairākas reizes, tur mācās 
arī mans brālis Raimonds. Tur būs citi 
skolotāji, tāpēc mazliet gribas palikt 
mazajā skolā, jo esmu ļoti pieradusi 
pie skolotājas Ineses. 

Iveta:       Man būs bail no liela-
jiem, bet lielā skola ir tuvāk manām 
mājām, man nevajadzēs iet tik tālu. 
Lielajā skolā biju nometnē vienu mē-
nesi, tur ļoti garšīgi baro. 

Līvija:     Negribu uz lielo skolu, 
esmu pieradusi pie skolotājas Ineses 

Raivis:    Man liekas, ka tur būs 
ļoti daudz piedzīvojumu, varēsim 
draudzēties ar lielajiem, bet tomēr 
man patīk, kā mani māca skolotāja 
Inese. 

Ieva:       Domāju, ka lielajā skolā 
bieži apmaldīšos, tāpēc negribu. 

Viktorija:    Uz lielo skolu gribu 
tikai drusciņ, tur būs nepazīstami sko-
lotāji, tāpēc būs interesanti 

Baiba:     Jā, tur būs forši, tā ir ļoti 
liela, vajadzēs staigāt pa dažādiem 
kabinetiem, varēs nopirkt dažādus 

gardumus ēdnīcā. 

Ervīns:      Vēl gribu pamācīties 
mazajā skoliņā, tā ir tuvāk manām 
mājām, vajadzēs agrāk celties. 

Kādi mācību priekšmeti jūsu kla-
sei padodas vislabāk? 

Vislabākās atzīmes mums ir latviešu 
valodā, mums ļoti patīk arī vizuālā 
māksla un mājturība, jo tur mums liek 
mācīties zīmēt, tamborēt, taisīt ēst, 
mēs dalījāmies grupās, veidot dažā-
das figūriņas no plastilīna un daudz 
ko citu. Nesen mēs zīmējām Minkā-
nu, veidojām kukainīšus 

Vai jūs gaidāt izlaidumu? 
Jā, kaut gan  mēs nezinām, kā 

mums tas viss  notiks, droši vien  
visas meitenes raudās izlaidumā, jo 
vairāk nevarēs tikties tik bieži ar sko-
lotāju Inesi. 

 
 
  Uz satikšanos lielajā skolā , saku 

Jums es, Evita no 9.a klases, kurai  
arī pirms 5 gadiem bija izlaidums šajā 
skolā. 
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Intervija ar Ēvaldu Dukuli 

2012. gadā  Ēvalds Dukulis pabei-
dza Daugavpils 12.vidusskolu. Šobrīd 
ir pagājuši tikai nepilni trīs gadi, kopš 
Ēvalds ir atvadījies no tik mīļajām un 
pazīstamajām skolas sienām, bet 
jaunietis jau ir pabijis tādās vietās, 
saticies  ar tādiem cilvēkiem... Kaut 
kas tāds neizdodas pat pieredzēju-
šiem profesionāļiem. 

 
Kur Tu šobrīd mācies? 
Februāra sākumā pabeidzu Latvijas 

Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras 
koledžu un uzreiz iestājos programmā 
kultūras menedžments ISMĀ. 

 
Kādu profesiju vari pārstāvēt 

šobrīd un kādu varēsi pārstāvēt 
beidzot kultūras menedžmentu? 

Šobrīd oficiāli varu dēvēt sevi par 
mediju producentu un kultūras mene-
džeri, kurā ir ietverts daudz citu profe-
siju, tādu kā - TV raidījumu vadītājs, 
producents, operators, montāžas spe-
ciālists kā arī drukāto mediju redak-
tors, žurnālists, radio programmu pro-
ducents, vadītājs un redaktors. Bet es 
apstājos uz konkrēta medija - televīzi-
ja. Šobrīd esmu Pirmā Baltijas muzi-
kālā kanāla raidījumu vadītājs un sa-
vas rubrikas producents. Bet pabei-
dzot augstskolu ISMA (kopā jāmācās 
tika 1,5 gadi), būs līdzīgas profesijas, 
bet vairāk iedziļinātākas. Šo iespēju 
piedāvā tikai LKK saviem studentiem. 
Tā kā pēc 1,5 gada jau būs divas 
augstākās izglītības. 

 
Sociālajos tīklos Tevi var ierau-

dzīt ar daudzām pazīstamām per-
sonībām, kā Anastasiju Zavorotņu-
ku, Deividu Vendettu. Vai tas ir kā 
saistīts ar tavām mācībām? Starp 

citu, vai tu šobrīd strādā vēl kaut 
kur, neskaitot Pirmo Baltijas muzi-
kālo kanālu? 

Es neteiktu, ka mācības bija notei-
cošais faktors, kas deva man iespēju 
tikties ar šīm personībām. Pareizāk 
būtu teikt, ka koledža man deva moti-
vāciju darboties, meklēt, izzināt, un 
rezultātā es ieguvu ļoti noderīgus 
kontaktus, kuri jau vēlāk bija ielūguši 
mani uz dažādiem pasākumiem, fil-
mēšanām, kur jau bija tikšanās ar 
cilvēkiem, kurus tu biji pieminējusi. 
Šobrīd strādāju ForumCinemas bārā, 
kā jau teicu, Pirmā Baltijas muzikālā 
kanālā par raidījumu vadītāju un Krie-
vijas populārākajā ziņu kanālā 
"LifeNews" par speciālo korespon-
dentu Latvijā. 

 
Vai tu vēlies turpināt iesākto dar-

bu, vai arī vēlies iegūt citus amatus 
citos uzņēmumos? 

Pagaidām man pret šiem uzņēmu-
miem nav nekādu pretenziju, un mani 
viss apmierina. Protams, viss var mai-
nīties vienā mirklī. Bija vairāki piedā-
vājumi aizbraukt uz Krieviju, no ku-
riem esmu atteicies, jo ir vairāki fakto-
ri, kas mani aiztur Latvijā. Bet vienno-
zīmīgu, ja būs kādi piedāvājumi, tad 
es izskatīšu tikai tos, kuri ir saistīti ar 
televīziju. 

 
Vai Tu piekrīti bieži dzirdētajam 

apgalvojumam, ka Latvija nav ie-
spējams sasniegt neko dižu? 

Viennozīmīgi piekrītu. Tālu pēc pie-
mēriem nav jāiet. Markus Riva, kurš 
vairākus gadus centās sasniegt savus 
mērķus. Es ar viņu biju strādājis pa-
gājušajā gadā Latvijas Eirovīzijas na-
cionālajā atlasē. Bija daudz kritikas 
no mūsu valsts iedzīvotājiem, ka vi-
ņam nav balss, skatuve - nav viņa 
vieta utt. Un? Aizbrauca Markus uz 
Krievijas šovu "Gribu pie Meladzes" 
un tika līdz finālam, kur izvēlējās jau 
tikai no divām grupām uzvarētāju. 
Tagad vairakkārt pieauga viņa fanu 
skaits, kuri mīl un 

atbalsta viņu. Tā pat bija ar ārzemnie-
kiem. Latvijā viņus kritizēja, bet kad 
mēs aizbraucām un Starptautisko 
Eirovīziju uz Kopenhāgenu - kritikas 
līmenis bija daudz zemāks. Tur otrā-
dāk - visi atbalstīja. Uzskatu, ka Latvi-
jā tā ir lielākā problēma - kritizēt un 
pazemot cilvēkus, kuri cenšas, kaut 
ko sasniegt savā dzīvē. Kā rezultātā  
māksliniekiem nolaižas rokas un ne-
gribas vairs neko darīt. Bet ja būtu 
otrādāk - būtu atbalsts no savas ze-
mes iedzīvotājiem, tad arī, iespējams, 
Latvijā varētu sasniegt kaut ko dižā-
ku, nekā to var izdarīt šodien. 

 
Tu jau no bērnības vēlējies būt 

saistīts ar televīziju? 
Agrā bērnībā es gribēju būt gan par 

matemātikas skolotāju (sveicieni sko-
lotājai I. Punculei :)) ), gan par ārstu, 
gan par pavāru. Ap 14 gadiem jau 
biju sapratis, ka gribu saistīt savu dzī-
vi ar skatuvi. Toreiz vēl nebija plānos 
televīzija. Bija tikai - pasākumu vadī-
tājs. Bet, kad DauTKom televīzija pie-
dāvāja kļūt par viena raidījuma vadī-
tāju, sapratu, ka tas man patīk un to 
es vēlos arī darīt turpmāk. 

 
Ko Tu vēlētos novēlēt mūsu sko-

las skolēniem un īpaši  divpadsmi-
tajiem? 

Gribu novēlēt izturību! Profesijas 
izvēle, tas ir grūti un mokoši. Šādā 
vecumā cilvēkam ir vairākas intereses 
un viena patīk vairāk par otru. Bet 
jāizvērtē, kas patīk vairāk, nav jādara 
kā vēlas vecāki, draugi, radi. Jūs va-
rat viņus uzklausīt un izvērtēt. Tā ir 
jūsu dzīve, un jūs esat savas dzīves 
noteicējs. Dariet to, kas patīk. Labā-
kais darbs - ir apmaksāts hobijs. Lai 
veicas profesijas izvēlē! 

 
 
 
Paldies, par atsaucību un  lai Tev 

izdodas piepildīt visus sapņus un ie-
ceres ! 

 
 

Evita 9.a   
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Superpuika un Supermeitene  
 

24.februārī mūsu skolā notika ilgi 
gaidītais konkurss ''Superpuika un 
Supermeitene'', kurā piedalījās 10 
drosmīgi skolēni no 5.-7. klasēm. 
Konkursam gatavojās visi- gan paši 
konkursanti, gan pasākuma organizē-
tāji. Un pūles nebija veltīgas. Kon-
kurss norisinājās raiti, konkursantu 
zināšanas un spējas tika pārbaudītas 
dažādos uzdevumos. Un mums tie-
šām ir liels prieks, ka mūsu skolā mā-
cās tik talantīgi, daudzpusīgi un dros-
mīgi skolēni, jo uzkāpt uz skatuves 
savu klasesbiedru, skolas biedru, 
skolotāju un žūrijas , kuras  sastāvā  
bija skolas direktore  E. Boliņa, priek-
šā nav viegli. Sīvā cīņā par 
''Supermeiteni 2015'' kļuva Veronika 
Masjuka (6.a), bet par ''Superpuiku 
2015'' kļuva Edgars Garais (5.a). Tā-

pat izsakām lielu pateicību par 
piedalīšanos Viktorijai Popoviče-
vai, Albertam  Duļbinskim, Lindai 
Pudānei, Artūram Semjonovam, 
Veronikai Ķiselei, Edgaram Pavlo-
vam, Lovisai Ķerubinei un Rai-
mondam Černišenko! 

Bet vai pašiem konkursantiem 
patika šis konkurss? Lūk, dažas 
viņu atsauksmes: 

Linda Pudāne: ''Pasākums 
bija ļoti foršs. Man pasākumā pati-
ka viss, bet visvairāk man patika 
rādīt savu talantu. Un, protams, 
es gribētu pateikties Marinai par to, 
ka viņa man palīdzēja dziedāt talantu 
konkursā.'' 

Edgars Garais: ''Pasākums bija 
labs, viss ok. Vislabāk man viennozī-

mīgi patika 

sporta uzdevumi, 

jo es esmu sporta fans un 3 gadus 
nodarbojos ar basketbolu.'' 

Viktorija Popovičeva: ''Man par 
pasākumu ir labs iespaids. Man vis-
vairāk patika konkursa uzdevumi un 
sevis prezentēšana.'' 

Veronika Ķisele: ''Man vis-
vairāk patika konkursi un ap-
balvošana. Viss pārējais pati-
ka viduvēji. 
Alberts Duļbinskis: ''Man 
patika uzdevums ar pievilkša-
nos un viss, kas saistīts ar 
sportu. Man mazāk patika se-
vis prezentēšana, jo man 
dažreiz ir bail iziet uz skatuves. 
Daži uzdevumi man sagādāja 
grūtības, piemēram, lēkšana ar 
lecamauklu un stāvēšana uz 
vienas kājas.'' 

Diāna 9.b  

Bērnu nams “Priedīte” 
 

Pirms neilga  laika mēs ar klasi 
devāmies uz Daugavpils Bērnu namu 
"Priedīte", lai sagādātu prieku bērni-
ņiem vecumā no 2 līdz 6 gadiem. 
Mēs nopirkām mazajiem konfektes, 
iepakojām dāvanu maisiņos, un 
mums bija liels prieks, ka varējām 
kaut mazliet padarīt viņus laimīgus.  

Mēs spēlējām spēles, dziedājām 
dziesmas, taisījām puzles, runājām ar 
bērniem. Īstenībā jutāmies, ka mazi 
bērni, un bija daudz pozitīvu emociju. 
Bērni bija ļoti atsaucīgi, bet no sāku-
ma, protams, brīnījās, kas tie par cie-
miņiem pie viņiem atnākuši. Kopā 
pavadījām vairāk nekā divas  stun-
das, bet laiks paskrēja kā piecas mi-
nūtes. Kad bija jau laiks doties prom, 
visiem bija  grūti atvadīties, jo pa šo 
laiku tā pieradām pie mazajiem, ka 
acīs parādījās asaras:(( Bērni negri-
bēja mūs laist projām, prasīja, lai vēl 
nākam ciemos, un mēs apsolījām, ka 
nāksim. 

Mums visiem bija gandarījums, ka 
ienesām mazliet saulītes šajā pasau-
lē, jo katrs labs darbiņš, kaut arī ne-
liels, ir ļoti nozīmīgs ! 

Samanta 12. b 
 

Īsās ziņas 
 
…mums ir bijuši valsts čempioni 

dažādos sporta veidos : basketbolā, 
volejbolā, vieglatlētikā, cīņas sporta 
veidos…, bet šahā gan ne.  Bet nu 
mums ir savs čempions -par Latvijas 
2015.gada čempionu šahā jauniešu 
starpā vecuma grupā līdz 10 gadiem 
kļuva Einārs Ļahs  2.b klases skol-
nieks . 

… mūsu jaunās basketbolistes 
L.Ķerubine, L. Baltace, A.Paule, 
M.Sergejeva, K.Strazda, N.Pudāne, 
K.Kraveca, V.Popovičeva  Latvijas 
Skolēnu spartakiādes finālsacensībās 
meitenēm 2001-2003. grupā izcīnīja 
ar 3. vietu  !  

… 1.-2.  un 3.-4. klašu B grupas 
deju kolektīvi ieguvuši II pakāpes dip-
lomu Latgales novada tautas deju 
kolektīvu atlases skatē 

… iegūts kārtējais „Lāses kauss 
2015”skolu komandām volejbolā.  

… noslēdzies Latgales reģiona ZPD 
konkurss. Jāatzīst gan , ka šoreiz 
izcilie rezultāti izpalika. Vislabāk vei-
cās S.Kursītei 11.b -2. vieta, 
A.Rušmanam 11.a -3. vieta un uzaici-
nājums startēt arī Rīgā, S.Mihņonokai 
11.a -3.vieta, M.Pēterfeldei 12.a – 
atzinība 

 
…Latgales Jauno ģeogrāfu skolas 

(LJĢS) nodarbībās Rēzeknē 1. vietu  
Latīņamerikas ģeogrāfijā 10.klašu 
grupā  ieguva  mūsu  Ineta Kruļeva 
10.a. Ineta kļuva arī par vienu no  
zinošākajām jaunietēm savā  klašu 
grupā sezonas kopvērtējumā. 

…24. martā Aleksandrs, Jūlija, 
Anastasija, Maija 11.b un Jevgenijs 
12.b piedalījās „Ghetto Games” rīko-
tajā  „Izaugsmes foruma” uzņēmēj-
darbības konkursa vidusskolēniem 
komandu apmācībās. 

...Diāna, Jļizaveta, Viktorija un Aivita 
9.b piedalās “profesiju virpulī atrast 
savējo pēc 9. klases” un iegūst 3. 
vietu. 

… 27. martā tradicionālais talantu 
šovs „Zvaigžņu lietus !” 

…pirmo reizi skolas vēsturē 1. aprīlī 
anekdošu  stāstīšanas konkurss 
„Smejies vesels !” 

… gatavojamies Lieldienu sagaidī-
šanai. 

… un gaidām jauno avīzes numuru !  
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Kas ir eTwinning? 

Nesen uz informācijas dēļa parādījās ziņojums, ka mūsu skolas 
skolēni aktīvi darbojas  eTwining projektā  Mēs lūdzām angļu valo-
das skolotāju Aivu Ozoliņu iepazīstināt ar projektu nedaudz tuvāk. 
eTwinning ir Eiropas skolu kopiena. 
eTwinning mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).  
eTwinning portāls (www.etwinning.net) ir galvenā tikšanās vieta un darba vide dažādām aktivitātēm.  
eTwinning portāls pieejams 26 valodās. Tajā reģistrējušies 303276 skolotāji un starp divām vai vairāk skolām visā 
Eiropā kopumā īstenoti vairāk nekā 40297 projekti. Portālā reģistrējusies 138971 skola. 
Portāls skolotājiem nodrošina tiešsaistes rīkus, kuri palīdz atrast sadarbības partnerus, izveidot projektus, dalīties 
idejām, apmainīties pieredzē un uzsākt kopīgu darbu. 
Daugavpils 12. vidusskola ir eTwinning dalībniece un skolas skolotāji dalās ar idejām ar saviem Eiropas kolēģiem, 
sadarbojas un īsteno projektus, iesaistot tajos arī skolas izglītojamos: 
 

Better Environment, Better Future. 
Projekta mērķis ir aktualizēt vides problēmas, to svarīgumu. Projektā piedalās skolas no Spānijas, Polijas, Itāli-

jas, Turcijas, Bulgārijas un Lietuvas.  
Mūsu skolā šo projektu realizē skolotājas Aiva Ozoliņa un Dace Vereba. Viņas atbalsta 9.a un 9.b klašu skolēnu 

grupa.  
Ar projektu iespējams iepazīties: http://twinspace.etwinning.net/2428 
 
PEIE: Performing English within Intercultural Explorations. 
Projekta mērķis ir angļu valodas mācīšanās un tās pielietošana. Projektā mēs sadarbojamies ar Liceul de Arte 

„Regina Maria” no Alba Iulia, Rumānijā. Mūsu skolā šo projektu realizē skolotājas Aiva Ozoliņa un Lidija Daņilova. 
Viņas atbalsta 11..b klases skolēnu grupa. 

Ar projektu iespējams iepazīties: http://twinspace.etwinning.net/4973. 
 
Statistics in schools. 
Projekta mērķis ir salīdzināt dzīves veidu, apkopojot datus, veidot diagrammas, tabulas un analizēt tās ar statisti-

kas rīku palīdzību. Projektā piedalās skolas no Francijas, Grieķijas, Turcijas, Čehijas. Mūsu skolā šo projektu realizē 
skolotāja Inese Siņavska ar 10.a klases atbalstu un atbildīgais par projektu  Aleksandrs Tarasovs. Ar projektu iespē-

jams iepazīties: http://twinspace.etwinning.net/web/p105294. 
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Šis bija priekšpēdējais  skolas avīzes  numurs, tātad strauji tuvojas mācību gada beigas. 
Maijā katrs saņems liecību par paveikto darbu. Atzīmes, kas būs tajā ir atkarīgas tikai no tā, cik lielu darbu, pūles 

jūs esat ieguldījuši visa mācību gada laikā un, kāda ir bijusi jūsu attieksme pret skolu, skolotājiem un mācībām. 
Visiem, izņemot divpadsmitos, ir dota otra iespēja sasniegt savus mērķus skolā un mainīt attieksmi pret mācību 

procesu, tāpēc ikkatram būtu  jāpadomā par to, kas jau sasniegts un, ko vēl varētu sasniegt, ja pacenstos mazliet 
vairāk, jo neskatoties ne uz ko, vienmēr var labāk. 

Mēs, skolas avīzes veidotāji un skolēnu domes dalībnieki vēlamies aicināt visus vairāk iesaistīties skolas dzīvē, 
vairāk palīdzēt, būt atsaucīgākiem un  radošākiem, jo skolā mēs varam ne tikai iemācīties rēķināt un lasīt, bet arī  
rakstīt avīzi, izveidot scenāriju koncertam vai arī noorganizēt talku, viss ir mūsu rokās. 

Veiksmīgas mācību gada 
beigas! 

 
 
 
 

Evita, 9.a 

Avīzi veidoja Diāna Breidaka, Evita Kokina 
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