
 

 

2015.gada decembris, raibā avīze 

Tālr./Fakss: 654-38451 E-pasts: 12vsk@daugavpils.apollo.lv 

Raibā dzīve, 

cik  tu man mīļa! 

/R. Blaumanis/ 

2015./2016. mācību gads Daugav-

pils 12. vidusskolas kolektīvam ir ļoti 

nozīmīgs un atbildīgs, jo 2016. gada 2. 

jūnijā beidzas izglītības iestādes akre-

ditācijas termiņš. Ne  visiem noteikti ir 

skaidrs, kas ir akreditācija un kāpēc 

izglītības iestādei tas ir tik aktuāli. 

  Akreditācija ir process, kura ietva-

ros vērtē izglītības iestādes darbības 

un izglītības programmu īstenošanas 

kvalitāti. Izglītības iestādes un izglītī-

bas programmu akreditācija dod tiesī-

bas izglītības iestādei izsniegt valsts 

atzītu izglītības dokumentu par kon-

krētai izglītības programmai atbilsto-

šas izglītības ieguvi. Akreditācija no-

tiek ne retāk kā reizi sešos gados. Iz-

glītības iestādi akreditē Izglītības kvali-

tātes valsts dienests. 

  Gatavojoties izglītības iestā-

des akreditācijai, īpaša uzmanība ir 

veltīta izglītības iestādes darba vispus-

īgai izvērtēšanai. Šajā darbā aktīvi tika 

iesaistīti pedagogi, izglītojamie, vecā-

ki. Paldies par aizpildītajām anketām, 

intervijām, sarunām, ieteikumiem, aiz-

rādījumiem, paldies par izdarītajiem 

darbiem!  Paldies izglītības iestādes 

padomes priekšsēdētājam J. So-

mam par praktisku atbalstu pašvērtē-

juma ziņojuma izstrādē. 

  Esmu pārliecināta, ka izglītības ie-

stāde tiks akreditēta uz nākamajiem 

sešiem gadiem... 

 Mums visiem jāraugās nākot-

nē.  Nedrīkst apstāties, mums ir uz ko 

tiekties un mainīties, jo mēs apzinā-

mies, ar ko izglītības iestāde var lepo-

ties un skaidri zinām tālākās attīstības 

vajadzības, jāizvirza jauni mērķi, 

lai izglītības iestādes vīzija kļūtu par 

realitāti- droša, radoša, atvērta pār-

maiņām, latviska, augstas kultūras 

izglītības iestāde, kurā tiktu attīstīta 

katra izglītojamā brīva un atbildīga 

personība. 

Ir pagājis vēl viens gads... 
 

Skolotāju apmācības Turcijā 2.lpp 

Nakts skolā 2.lpp 

Pirmās palīdzības sacensības  3.lpp 

5.a un 5.b klase  3.lpp 

Atslēga uz veiksmi 4.lpp 

Mākslas muzejs  4.lpp 

Aptauja 4.lpp 

Katrīna Tuvakina 5.lpp 

Jauniņie 10.b klasē 6.lpp 

Skola un tās mīnusi 7.lpp 

Šajā mācību gadā esam piedzīvoju-

ši dažādas grūtības avīzes tapšanas 

procesā, sākot no ideju trūkuma un 

beidzot ar darbaspēka deficītu, bet lai 

nu kā, februāris gandrīz jau pusē un 

mēs, Skolēnu dome, esam veiksmīgi 

sadalījuši pienākumus un iznācis avī-

zes “Tev” pirmo numuru, kurā būs 

lasāmi raksti gan par neseniem noti-

kumiem, gan par ne mazāk svarī-

giem, bet senākiem notikumiem, kuri 

savu slavas stundu gaidījuši no mācī-

bu gada sākuma. 

Daudzi bēdā par to, ka ilgi gaidītā 

ziema pēkšņi vairs nemaz nav līdzīga 

ziemai. Nav iespējas papikoties, lūko-

ties kā aiz loga krīt sniegs,  braukt ar 

ragaviņām no kalniņa vai arī slidot pie 

vecmammas uz aizsalušā dīķa. Tas 

nekas, ka tā, jo šis pavasarīgais laiks, 

liek mums aizdomāties par to, vai 

novērtējam to, kas mums ir. Arī man 

brīžiem radās vēlme pasūdzēties par 

to, ka deguns nosalis vai arī sniegs 

no rīta līdz ceļiem un aukstumā tētis 

nevar mašīnu iedarbināt. Brīžus, ku-

rus varēju izmantot, lai izklaidētos ārā 

ar ģimeni, baudot ziemas priekus, 

bieži vien iemainīju pret televīziju, 

īsziņām un sociālajiem tīkliem. Ta-

gad, kad tas viss ir zudis, sāku domāt 

par to, ka nekad nevajag sūdzēties, 

bet gan izbaudīt visu, kas apkārt un 

pievērsties saviem tuvākajiem. To var 

attiecināt ne tikai uz ziemas priekiem, 

bet arī visiem pārējiem notikumiem, 

kuri liekas pašsaprotami, jo tie jebku-

rā brīdī var izgaist.    

Evita   

Redaktora sleja 



Skolotāju apmācības Turcijā. 
 

Kaut pagājis jau laiks, kad mūsu 

skolotāji atbrauca no Turcijas, tomēr 

ir vērtības, kas nemainās un lietas, ko  

interesanti būtu dzirdēt arī mums. 

Septembrī 2 nedēļas 4 mūsu skolas 

skolotāji Signita Gabrāne, Lidija Daņi-

lova, Inese Ivana un Ilmārs Zučiks   

pavadīja Turcijā,  lai piedalītos Turci-

jas pilsētas Samsunas un Daugavpils 

domes projektā „ Medijpratība veselī-

gai paaudzei.” Galvenais jautājums 

bija,  kā nepazaudēt sevi interneta 

reklāmu un propagandas pasaulē. 

Kas bija pats interesantākais visa 

ceļojuma laikā? 

Sk. Signita 

Redzēt savādāku - islāmisko kultū-

ru. Tā ir vīriešu kultūra ar visām no tā 

izrietošajām sekām. Pārsteidza lielā 

sabiedrības segregācija, vieni ir ļoti 

bagāti, citi – ļoti nabadzīgi. Turcijas 

arhitektūra, kas ir grandioza un mo-

derna. Turku patriotisms un vēstures 

cienīšana.   

Sk.Lidija  

Vērot cilvēkus – sieviešu izturēša-

nos, stila paradumus, kas iekļauj spē-

cīgas smaržas un pamanāmu kosmē-

tikas slāni, to salīdzinoši paviršo at-

tieksmi pret bērniem, ka cilvēki diez-

gan maz ievēroja ceļu satiksmes no-

teikumus. Diezgan interesanti likās 

dziedājumi mošejās, kas sākās 5 no 

rīta un aicināja visus pievienoties rīta 

lūgšanai, jo bija dzirdami visā pilsētā. 

Es mainīju savus priekšstatus par 

islāmu, patiesībā šī reliģija ir daudz 

brīvāka nekā katoļu. 

Kas Jums patika vismazāk? 

Sk. Signita  

Brīvības trūkums. Nodarbības  bija 

blīvi saplānotas, un arī uz ielas mums 

tika pievērsta pastiprināta uzmanība. 

Sk. Lidija   

Klimats- laika apstākļu svārstības 

nebija patīkamas. Varēja būt karsti, 

pēkšņi, hops, un gaisa temperatūra 

pazeminās par 15 grādiem, sākas 

lietus. 

Ar ko atšķiras skolas Turcijā  no  

skolām Latvijā? 

Sk. Signita 

Skolās starp skolēniem ir ļoti liela 

konkurence, jo iespēja iestāties 

augstskolā ir tikai izcilākajiem. Naba-

dzīgākajiem skolas ir tālu no mājām 

un programmas tajās atšķiras no ba-

gāto skolām. Skolotājs tiek cienīts. 

Skolotāji un direktori tiek rotēti ik pēc 

8 gadiem (tas ir, viņiem ir jāmaina 

skolas). 

Sk. Lidija 

Lielākajai daļai bērnu nav pieejama 

izglītība, nav iespējas izvirzīties, ja 

nav dzimis turīgā ģimenē. Skolās ir 

ļoti interesants interjers, viss ir izde-

korēts – mums tā ir Ziemassvētkos. 

Rotāšanā piedalās gan bērni, gan 

skolotāji. 

Paldies skolotājiem par atsaucību! 

 

P.S. 

Priekšā jauni projekti. Lai izdodas ! 

Evita kokina 

Avīze “TEV” decembris | Daugavpils 12.vidusskola 

Nakts skolā 
 

Pasākums Nakts skolā mūsu skolā 

jau ir tradīcija. Šis pasākums  notiek 

katru gadu dažādā laikā, bet galve-

nais ir tas , ka katrs vēlas, lai pasā-

kums noritētu interesanti , lietderīgi 

un noteikti paliktu atmiņā. Tāpēc jau-

tājām 11. klasēm, ko viņi domā par 

nakti skolā, kādi būtu viņu priekšliku-

mi, lai padarītu to interesantāku. 

11.a klase: Mums šis pasākums ļoti 

patīk. To vajag rīkot pirms rudens/ 

ziemas/ pavasara brīvdienām, kad ir 

"brīvības sajūta". Iespējams, var aici-

nāt citas skolas. 

11.b klase: Nakts skolā  ir intere-

sants un neparasts pasākums, bet 

izdodas tikai tad, kad  ir noteikts dar-

bības plāns. 

Cerams, ka šogad mums izdosies 

padarīt nakti skolā par vēl ievēroja-

māku un neaizmirstamāku pasāku-

mu, kā arī ceram, ka nākamgad taga-

dējām 11.klasēm būs vairāk priekšli-

kumu kā arī svaigu, radošu ideju :) 

Pa skolu klīst valodas , ka desmitie 

ir gatavi pierādīt un parādīt, ka nakts 

skolā  - tas ir interesanti, aizraujoši, 

lietderīgi ...Vai šis pasākums tiešām 

kļūs par vienu no populārākajiem pa-

sākumiem  vai pakāpeniski izmirs…

To rādīs laiks. Viss ir pašu rokās!  

Diāna Breidaka 
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Pirmās palīdzības sacensības. 
 
Ik gadu norisinās pirmās palīdzības 

sniegšanas sacensības valstī, kur jau 

otro gadu pēc kārtas Daugavpils pil-

sētas godu aizstāv  mūsu skolas ko-

manda Arī šogad  11. un 12. klašu 

skolēni  Renārs, Aleksandrs, 

Laura, Kintija, Eva un Ērika 

skolotājas Santas Rutkov-

skas apmācīti un iedvesmoti 

piedalījās reģionālajās sacen-

sībās  Rīgā. 

Gaisotne sacensību gaitā bija 

ļoti saspringta, un nervozitāte, 

uztraukums sita augstu vilni. Īpa-

ši 11.klases meitenēm, kas šāda 

mēroga sacensībās piedalījās pir-

moreiz. Pārbaudījumi bija visdažā-

dākie, no sprādziena līdz autokatas-

trofai, no asiņošanas līdz bezsama-

ņas gadījumiem. Protams, stresa situ-

ācijā šad tad kāds no dalībniekiem 

piemirsa, kā pareizi bija jārīkojas situ-

ācijā, tomēr, neskatoties uz to, ko-

manda ieguva augsto 5. vietu! 

Emocijas un pieredze ir neat-

kārtojama, tomēr 

šāda 

veida pārbaudījumus 

var veikt tikai tie, kam ir zināšanas 

un spēja izturēt spriedzi, kas rodas 

neatliekamā situācijā.  Pielietot tās 

praksē bija aizraujoši un, vienlaicīgi, 

bailīgi, kurš zina, kā notiks īsta-

jā dzīvē? 

Bet, ja dzīvē gadīsies 

neatliekama situācija, 

mēs- PMP komanda, 

varēsim teikt: „ES 

PROTU SNIEGT 

PIRMO PALĪDZĪ-

BU UN 

 ES TEV PALĪ-

DZĒŠU!” 

 

 

 

 

 

Ērika Bužinska 
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5.b un 5.a klases skolēnu pārdo-
mas par skolas gaitām Lielajā sko-
lā  mācību gada sākumā 

 Skola interesanta, forša, liela 

ēka, kur mēs nākam iegūt jau -

nas zināšanas. 

 Mācības aizraujošas, bet ilgas. 

 Sporta nedēļa bija superīga, 

palika atmiņā dejas, patika pie-

dalīties sacensībās. 

 Starpbrīdis ir  garš un īss, mēs 

vienkārši atpūšamies un izklai-

dējamies. 

 Koris ir radoša stunda, kurā var  

dziedāt katrs skolēns, tā mēs 

saņemam pozitīvas emocijas. 

 Skolotāji-labi, dažreiz nikni, ar 

humora izjūtu, gudri, atbalsta 

un palīdz. 

Skola 

5. b klases atziņas 

Patīk 1)skola ir „konfekte” 

  2)patika sporta nedēļa 

 

Nepatīk 1)rakstījām daudz  

                      pārbaudes darbus  

  2)sliktas atzīmes 

                  3)īsi starpbrīži  

5.a klases atziņas 

Man ļoti patīk mācīties jaunajā sko-

lā, esmu priecīga un apmierināta -

Viktorija  

Man ir nedaudz bail no lieliem sko-

lēniem. Kristīne 

Viss ir ļoti labi! Iveta 

Man patīk „lielajā” skolā, te ir forši! 

Raivis 

Es nejūtos lielajā skolā droši, jo sko-

la ir ļoti liela. Aleksejs  

Neesmu pārliecināts, jo jauna vieta 

ir nepazīstama! Ervīns  

Skola ir vidēja , nevaru teikt , ka ir 

laba un nevaru teikt ,ka ir slikta , pa-

mācīsimies , tad redzēsim .Mareks 

Man šajā skolā patīk , te ir intere-

santi, bet nedaudz baidos. Angelīna 

 Patīk skola, viss ir kārtībā!  - opti-

mistiski noskaņotās  meitenes -Līga , 

Laura, Baiba, Ieva 

Un ir pagājuši daži mēneši. Vai 

viņu domas ir mainījušās? Gan  jā, 

gan nē. 

Jāsaka, ka 5.a klases skolēni arī 

šodien ir vairāk noskaņoti pozitīvi un 

ir apmierināti ar dzīvi skolā – ir forši, 

skolotāji ir izpalīdzīgi, jūtamies droši, 

skolā ir jautri  un priecīgi. 

Turpretī 5.b klases domas ir drū-

mākas – daudz mājas darbu, grūtāk 

mācīties, jo daudz uzdod, , neļauj 

skraidīt . 

Kā palīdzēt piektajiem ? 

  Diāna  Jaunmuktāne 
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Atslēga uz veiksmi. 
 

Nereti mums sanāk saskarties ar 

dažādiem veiksmes stāstiem, kas 

reizēm šķiet absolūti nereāli. Mēs 

mēdzam teikt: “ Nu jā, bet ar mani 

taču nekad nekas labs nenotiek!” To-

mēr jāsaka, ka notiek gan. Un absolū-

ti negaidīta veiksme  kādā dienā pie-

meklēja 11.a klases skolēnu Kasparu 

Putnu. 

-Pastāsti, kas tad tik ļoti neticams 

notika ar tevi! 

-Laimēju braucienu 4 personām no 

ceļojumu kompānijas Tallink. 

-Kādā veidā? 

-Pie mums skolā garajā starpbrīdī-

savu projektu prezentēja “Izaugsmes 

forums” un kā partneri līdzi bija iera-

dušies arī Tallink kompānijas pārstāv-

ji. Klausītāju bija maz, apmēram 19, 

un tas, ka es biju to skaitā bija likteņa 

nejaušība, jo uz turieni ierasties man 

lūdza klasesbiedri. Nu lūk, prezentāci-

jas beigās Tallink pārstāvis paziņoja, 

ka no cilvēkiem, kas parakstījušies 

apmeklējuma lapā tiks izvēlēts viens 

laimīgais, kas iegūs savā īpašumā šo 

balvu- 4 biļetes ceļojumam uz Stok-

holmu. 

-Tev ir kāda atziņa, ko vēlētos pa-

teikt lasītājiem? 

-Tu nekad nevari zināt, kas ar tevi 

šodien notiks! Dzīve ir 

viens liels piedzīvojums. 

Un vēl, vienkārši ir jāiz-

manto visas iespējas, 

pat tās, kuras ir šķietami 

bezcerīgas. Tad iespēja 

veiksmei būs daudz lie-

lāka nekā tad, ja sēdēsi 

rokas klēpī salicis. 

-Skaidrs, paldies. Ir vēl 

kaut kas, ko vēlies teikt? 

-Ir gan! Saku lielu paldies Kintijai 

Liepniecei, kura mani piespiedu kārtā 

aizsūtīja uz aktu zāli! 

Tātad, ko mēs varam secināt: pirm-

kārt, izmanto visas iespējas, kas do-

tas. Un, ja Kintija nebūtu piespiedusi 

Kasparu ierasties uz pasākumu, viņai 

būtu lielāka iespēja pašai laimēt biļe-

tes…    

Eva Kucina 
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Novadpētniecības un mākslas 

muzejā  

Mācību gada sākumā vairākas kla-

ses arī mēs, 7.a klase, apmeklēja 

Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejā starptautisko izstādi 

”Īstenība, Labestība, Pacietība māk-

slā, ”kas    kopš 2004.gada jūlija ir  

eksponēta vairāk kā 1000 reizes  un 

apceļojusi vairāk nekā 50 valstis. Ķī-

niešu tēlnieks un izstādes idejas au-

tors Džan Kuņļuns. Vienoti savā kopī-

gajā pārliecībā, mākslinieki ir attēloju-

ši gan garīgās dzīves skaistumu, gan 

drūmo vajāšanas realitāti. 

Mums  bija iespēja izveidot savu 

unikālo lotosa ziedu no papīra – ne-

parasti  un skaisti !   

    7.a 

 

Aptauja.  
Mēs ,SD, nolēmām noskaidrot, kurš 

mācību priekšmets mūsu 5.-8. klašu 

skolēniem ir vismīļākais .Pavisam tika 

aptaujāti  119 skolēni, un izrādījās 

(diez vai kāds par to šaubījās), ka 32 

% vislabāk patīk sports, 13 % - infor-

mātika, 12%- mājturība, 10 %- vizu-

ālā māksla, 9%- angļu valoda, 6%- 

matemātika un 5%- krievu valoda. 

Kaut vai vienu reizi, bet tika pieminēti 

visi mācību priekšmeti . 

Aptauju veicām mēs, 7.a klases 

skolnieces Laima un Anželika. 
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INTERVIJA AR SKOLAS TALAN-
TU- KARĪNU TUVAKINU 

 
Rubrika “intervija ar skolas talantu” 

mūsu skolas avīzē TEV jau ir tradici-

onāla, jo vienmēr atradīsies daudz  

radošu, neparastu, unikālu skolēnu, 

kas atrodas mums līdzās un kuriem ir 

kāds īpašs talants. Šoreiz mēs nolē-

mām vērsties pie mūsu vidusskolnie-

ces, 10.a klases skolnieces Karīnas 

Tuvakinas, kas  pagājušajā mācību 

gadā pārsteidza mūs ar savu nepa-

rasto priekšnesumu pasākumā 

“Zvaigžņu lietus”. Tāpēc aicināju Karī-

nu uz sarunu, lai iepazītu viņu ne-

daudz tuvāk. 

 

Pastāsti, kā sauc rīku, ar ko tu tik 

veikli  darbojies ? 

Es žonglēju ar diabolo. 

Kas ir diabolo un kad Tu sāki ar 

to nodarboties? 

Diabolo  ir viens no cirka mākslas 

žanriem. Cirkā es nodarbojos jau 5 

gadus, bet trenējos žonglēt tieši ar 

diabolo apmēram 2-3 gadus. 

Vai Tev patīk tas, ar ko nodarbo-

jies? 

Jā, man ļoti patīk darboties  cirka 

studijā un žonglēt ar diabolo, tas nav 

viegli, bet  ir interesanti.  

Kādi ir Tavi lielākie sasniegumi? 

Mans lielākais sasniegums ir tas, ka 

es ar diviem diabolo iemācījos žon-

glēt  2 mēnešu laikā, bet citi to ļoti ilgi 

apgūst, un daži pat 2 gadu laikā ne-

var iemācīties žonglēt ar diviem di-

abolo. 

Kādām rakstura īpašībām jāpie-

mīt, lai kaut ko sasniegtu savā dzī-

vē? 

Es uzskatu, ka pats galvenais ir, lai 

cilvēks būtu mērķtiecīgs un nepado-

tos, ja ir mērķis. Ja cilvēks tomēr pa-

dodas, tātad viņš ir pārāk vājš, lai 

virzītos uz priekšu. 

Kā Tu domā, kas ir laime? 

Laime- tas ir, kad ir vecāki, kuri mīl 

savu bērnu, un ir labi, izpalīdzīgi 

draugi, kuri grūtajā brīdī palīdz. 

Ko Tu visvairāk cieni cilvēkos? 

Es visvairāk cienu cilvēkos godīgu-

mu un laipnību. 

Tavs novēlējums pārējiem! 

Es novēlu visiem cilvēkiem 

sasniegt savu mērķi un ne-

kad dzīvē nepadoties, jo tikai 

tad viss izdosies! 

 

Paldies Tev, Karīn, par šo 

nelielo interviju, novēlām 

Tev panākumus sava talanta 

attīstībā, kā arī cerēsim vēl 

ieraudzīt Tavus priekšnesu-

mus skolas pasākumos! Lai 

veicas! 

Diāna Breidaka 
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Jauniņie 10.b klasē 
 
Šis mācību gads mums, kā 10. kla-

sei, ir sācies neparasti. 1.septembrī 

savā klasē ieraudzījām gan 6 ļoti pa-

zīstamās sejas, ar kurām kopā mācī-

simies nu jau desmito gadu, gan 5 ne 

tik ļoti pazīstamās sejas no paralēlkla-

ses, gan arī 8 sejas, kuras redzējām 

pirmoreiz. Sapratām, ka mēs tagad 

neesam tāda klase kā iepriekš. Mums 

pievienojās jaunie skolēni, kas tikko 

uzsāk mācības šeit, Daugavpils 12. 

vidusskolā. Ir pienācis laiciņš uzzināt, 

kā viņi jūtas šeit- pie mums. 

 No kuras skolas esi pie mums 

atnācis/-kusi? Kura no tām patīk vai-

rāk- mūsu vai Tava bijusī? Kas Tev 

mūsu skolā patīk/nepatīk? 

Mārīte: "Mani sauc Mārīte, un es 

esmu atnākusi no Naujenes pamat-

skolas. Man vairāk patīk mācīties jūsu 

skolā, jo te ir daudz vairāk skolēnu 

nekā tajā skolā un daudz interesantu 

pasākumu. Es pagaidām nenožēloju, 

ka izvēlējos mācīties jūsu skolā. Kā 

arī man patīk tas, ka šeit skolēni ir 

pieklājīgi un neapvaino jauniņos—tas 

gan man patīk!  Arī skolotāju attiek-

sme man patīk.” 

Esmeralda: "Esmu atnākusi no 

Daugavpils Vienības pamatskolas. 

Man patīk abās skolās, taču šeit ir 

vairāk interesantu nodarbju un pasā-

kumu. Draudzīgi skolēni". Esmu iegu-

vusi daudz jaunu draugu. 

Marianna: "Esmu no Naujenes pa-

matskolas. Pagaidām vēl nezinu, kurā 

skolā vairāk patīk, jo tajā skolā mācī-

jos 9 gadus, bet šeit  vēl tikai mēnesi. 

Bet es domāju, ka vairāk man patīk 

Naujenes pamatskolā, jo tur es pazīs-

tu visus skolotājus, tie jau ir bijuši kā 

draugi, tajā skolā man palika drau-

dzenes. Šajā skolā man patīk, ka ir 

draudzīga un jautra klase., interesanti 

pasākumi, jaunas zināšanas un labas 

skolotājas”.| 

Mihails: "Esmu no Vienības pamat-

skolas. Jūsu skolā patīk vairāk, jo šeit 

ir ļoti laipnas skolotājas. Šajā skolā 

man patīk atmosfēra, šeit tā ir ļoti la-

ba." 

Kristiāna: "Es esmu atnākusi no 

Vienības pamatskolas. Man labāk 

patīk mācīties šeit. Man patīk tas, ka 

stundas sākas agrāk, un tas, ka skola 

ir lielāka par iepriekšējo., notiek dažā-

di interesanti pasākumi, kuros var 

piedalīties.” 

Artūrs: "Es atnācu no Vienības pa-

matskolas. Man patīk mācīties jūsu 

skolā. Šajā skolā man patīk skolotā-

jas." 

Rodrigo: "Esmu Rodrigo. No Dau-

gavpils Vienības pamatskolas. Man 

jūsu skolā patīk vairāk, jo šeit ir labā-

ka atmosfēra un laipnāki skolotāji. 

Esmu apmierināts ar saviem klases-

biedriem, arī ēdnīcā garšīgi baro. 

Man viss patīk!" 

Prieks, ka mūsu jauniņie tik ātri jau 

ir iejutušies mūsu skolas saimē, un, 

ka tagad Daugavpils 12. vidusskola 

viņiem kļūs par "savējo". Novēlēsim 

viņiem un mums visiem raženu, panā-

kumiem bagātu šo mācību gadu, lai 

mums kopā viss izdodas! 
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