
 

 

2016.gada marts, raibā avīze 

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

Kamēr mēs sajūsmināmies , 

tikmēr mēs iedvesmojam 

viens otru. 

Mēs katrs spējam 
Baltākos brīnumus radīt- 

no zieda, 
no vārda, 
no krāsas, 
no skaņas, 

no vēja. 
Mēs katrs protam to tālāk dot, 

mīlot un atbildes neprasot. 
 (G.Āboliņa) 

 
   
 

Daugavpils 12.vidusskolas skolotāji un skolēni sveic BJC „Jaunība” 70 gadu jubi-

lejā  un vēl veiksmi, izturību, radošo garu un spēju īstajā brīdī piedāvāt, pateikt, 

uzaicināt jauniešus iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs. 

 

BJC “Jaunība” 
 

Madeira piecās dienās 2.lpp 

Madeira piecās dienās 3.lpp 

Intervija ar skolotāju  4.lpp 

DU Gada balvas   5.lpp 

Diktātu konkurss 5.lpp 

Izstāde „Skola 2016”  5.lpp 

Intervija ar Zani Kokinu 6.lpp 

Ēnu diena 7.lpp 

Skolotāju sacītais 8.lpp 

    Lieliem soļiem nāk pavasaris, kas ir visai nebēdnīgs, jo liek aizmirst par vis-

iem darāmajiem darbiem.  

  Katram no mums ir savs veids, kā mēs parādām savu sajūsmu par jaunā ga-

dalaika atnākšanu. Skolēni ir, manuprāt, spilgtākais piemērs tam, ka cilvēka 

iekšienē notiek lielas pārmaiņas. Vairāk gribas skriet apkārt, priecāties par sauli, 

kura spīd arvien vairāk un vairāk, un nedomāt ne par ko nopietnu, arī prāts ne-

nesas uz mācīšanos un klausīšanos. Un tomēr  nedrīkst aizmirst par to, ka kat-

ram ir savi pienākumi, un nedrīkst atstāt novārtā iesāktos darbus, lai pēc tam 

nenāktos nožēlot, ka kaut kāds darbiņš ir  darīts pavirši un pēc tam jāpārstrādā. 

    Es gribētu ieteikt katram izbaudīt pavasari un ievest to savās mājās ar pavasa-

ra ziediem, pamatīgu ģenerāltīrīšanu kā istabā, tā arī galvā, lai ar svaigām do-

mām varētu uzsākt mācību gada nobeigumu pēc iespējas labāk. 

Pavasara nākšanai ir gan plusi, gan arī mīnusi, jo tas viss var aizvilkt no ikdienas 

pavisam tālu, un tad jau tas vairs nav labi, jo daļai no cilvēka tomēr ir jāpaliek realitātē un jāturpina ik-

dienas ceļš. Labais vienkārši ir tas, ka mēs sapņojam un nododamies savām vēlmēm. 

 Galvenais – smaidi un priecājies, jo nāk pavasaris un mostas viss ap mums un mēs paši! 

  Evita  

Redaktora sleja “Ejam satikt pavasari!” 



Madeiras nokrāsas piecās dienās 
 
Kad tika uzsākts projekts, sadarbībā 

ar deviņām ES valstīm, pirmais uz ko 

tika liktas cerības, bija tieši Portugāle. 

Vēl esot Latvijā, man nebija ne jaus-

mas par to, kas tad notiks, vai es sa-

draudzēšos ar ģimeni, kurā dzīvošu, 

kādas ir portugāļu kultūras īpatnības, 

utt. 

 Mērojot tālu ceļu no Rīgas līdz 

Varšavai un Lisabonai visbeidzot arī 

mēs nokļuvām uz mazas salas – Ma-

deiras. Pēkšņi man un Ditai radās 

tāds pašām nesaprotams satraukums 

– bet ja nu mēs nepatiksim ģimenei, 

kā ar viņiem runāt? Izejot cauri bagā-

žas saņemšanas nodaļai, es ieraudzī-

ju divas smaidīgas meitenes, kas jau 

no sajūsmas lēkāja un mums jau bija 

skaidrs, ka tomēr nebūs viss tik slikti, 

kā jau bažījāmies. 

Pavadot 30 minūtes ceļā no Funša-

las, Madeiras galvaspilsētas, līdz ma-

nām jaunajām mājām - São Roque 

do Faial, kas ir neliels pagasts San-

tanas pilsētā, es satiku arī pārējo 

ģimeni.  

Manuprāt, visdīvainākā bija pirmā 

diena, kad īsti nevienu vēl nepazinām 

un mums nebija ne jausmas kā tad 

notiks šis nelielais ceļojums, jo 

„Better Environment Better Future” 

programma bija pirmā apmaiņas 

programma, kurā piedalījos. Pirmajā 

dienā portugāļi laipni sagaidīja mūs 

B+S Bispo D. Manuel F. Cabral sko-

lā, kur uzdāvināja ļoti noderīgu dāva-

nu – siltu džemperi, jo dodoties uz 

siltās zemes salu, interneta vietnes 

meteoroloģiskie rādītāji tomēr nesnie-

dza patiesu informāciju, bija auksti, 

tādēļ, ka pūta vējš un Santana atra-

dās salas Ziemeļu daļā. Dienas gaitā 

tika mēroti vairāki kilometri, apskatīta 

tradicionālā maizes ceptuve, kur no-

garšojām Madeiras maizi, aplūkojām 

Sítio dos Lamaceiros ūdenskritumu, 

kas noteikti nebija vienīgais, jo visa 

ceļojuma laikā tika sastapti vairāki 

desmiti ūdenskritumu. Kā lielākais 

pārsteigums, kas nedaudz „pakutināja 

nervu šūnas” bija mājas darba, 

„Deforestation in Latvia”, prezentē-

šana, kas bija ieplānota uz trešdie-

nu...  

Viens no ļoti interesantākajiem mir-

kļiem bija kopīga koku stādīšana, 

mums radās iespēja iestādīt apelsīna 

koku, kā arī koka zīmēšana no plauk-

stu nospiedumiem.  

Otrajā dienā mēs apskatījām visu 

salu, kas bija ļoti interesanti un izzino-

ši, jo bijām salas augstākajā punktā, 

kur vienuviet varēja redzēt gan Zie-

meļu daļu, kur dominēja meži, zaļas 

platības, mitrums un vējš, gan Dienvi-

du daļu, kur augi bija diezgan zemi un 

gaiss sausāks, un viss bija gaiši zaļš, 

dzeltenīgs. Kā liels pārsteigums, es 

uzzināju, ka krūmi, kas aug augstu 

kalnos Madeirā tiek saukti par Ēri-

kām! Protams, visu laiku redzamības 

lokā bija Atlantijas okeāns visā savā 

krāšņumā. Uzzināju daudz interesan-

tu lietu par Madeiras salu, kā, piemē-

ram, pilsētā Machico, dzeltenās smil-

tis vairākas reizes gadā ved no Maro-

kas, jo pašā salā ir tikai melno oļu 

pludmales. Izmantojām arī iespēju 

sajust okeāna silto ūdeni jeb iebridām 

līdz ceļiem okeānā, jo kā gan var 

braukt pie okeāna un pat neiekāpt 

ūdenī?  

Trešajā dienā devāmies uz Santa-

nas tematisko parku Parque Temát-

ico da Madeira, kur mums tika piedā-

vāts braukt ar laivu pa ezeru, lēkāt uz 

batutiem, apmeklēt tipiskās mājas, 

kurās dzīvoja pirms daudziem, dau-

dziem gadiem Madeirā, kā arī apmek-

lēt simulatoru, kurā desmit minūšu 

laikā bijām visā salā! Tālāk mēs devā-

mies pie Santanas pilsētas mēra, 

kurš iepazīstināja sevi un pastāstīja 

par mērķiem, ko viņi ir iecerējuši pa-

teicoties šiem projektiem, kā arī laipni 

uzdāvināja suvenīrus no Madeiras. 

turpinājums 3.lpp 
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turpinājums no 2.lpp 

 

Visbeidzot bija nedaudz arī jāpastrā-

dā – projekta programmā bija iecerēts 

tīrīt pludmali, ko arī visi projekta dalīb-

nieki darīja. Nobraucot lejā no kalna 

ar vagoniņu, mēs vairākas stundas 

pavadījām pie okeāna tīrot to no atkri-

tumiem. Kā arī dienu mēs pabeidzām 

ar skrituļošanu Faial pilsētā, kā arī 

vakariņojām restorānā, kur pagaršo-

jām francesinha ēdienu, kas ne-

daudz neparasti garšoja, tomēr tieši 

šīs vakariņas ļoti satuvināja visus pro-

jekta dalībniekus, jo visu vakaru sē-

dējām, pļāpājām, smējāmies un bei-

dzot iepazinām viens otru!  

Ceturtā diena bija ļoti īpaša priekš 

manis, jo tā bija mana dzimšanas 

diena, kā arī devāmies uz Funšalu, 

galvaspilsētu! Dienas gaitā apmeklē-

jām ļoti interesantus dārzus Monte 

Palace, kā arī ar vagoniņu devāmies 

uz Funšalu, apskatot visu pilsētu no 

putna lidojuma! Tas bija fantastiski! 

Dienas svinīgākais notikums bija reģi-

onālās pārvaldes prezidenta apmek-

lēšana, kurš diemžēl nevarēja ieras-

ties, taču viņa sekretāri laipni parādīja 

apkārtni un pastāstīja par Madeiru.  

Ceturtajā dienā bija jāprezentē sava 

valsts ar prezentāciju un nacionāliem 

valsts ēdieniem, portugāļi patīkami 

pārsteidza ar piedāvāto ēdienu 

daudzveidību un lielo ēdienu klāstu! 

Vakara gaitā dejojām, dziedājām, 

ēdām un priecājāmies. Ļoti patīkami 

pārsteidza mana ģimene, kas visu 

priekšā lika visiem dziedāt dzimšanas 

dienas dziesmu „Parabens” un uz-

dāvināja torti ar iedegtām svecītēm! 

Tas bija tik patīkami un aizkustinoši!!!  

Piektā diena un pēdējā bija visgrūtā-

kā, jo bija jādodas mājās un jāatva-

dās no jauniegūtajiem draugiem, taču 

vēl nobeigumā paspējām apmeklēt 

Queimadas – Pico das Pedras zaļu-

miem bagātos mežus. Vakarā ģimene 

piedāvāja iespēju kopīgi apmeklēt 

Funšalu, no kuras es neatteicos, jo tā 

bija papildus iespēja būt kopā un ie-

pazīt viens otru vēl tuvāk. 

Dodoties uz Portugāli man nebija ne 

mazākas jausmas, kas mūs sagaidīs 

un, ka mēs – Latvijas, Portugāles, 

Itālijas, Spānijas, Slovākijas, Bul-

gārijas, Lietuvas, Polijas un Turci-

jas valstu pārstāvji tik ļoti sadraudzē-

simies. Atvadas bija gaužām grūtas, 

katrs no mums izplūda asarās, jo ap-

zinājāmies, ka iespējams tā bija pē-

dējā reize, kad viens otru satikām. 

Ļoti žēl, jo tikko sākām izveidot kon-

taktu savā starpā un mūs jau izšķir...  

Jāsaka liels paldies visiem, kas pie-

dalījās šajā projektā, jo viņi noteikti 

paliks manās atmiņās mūžīgi un pat 

neatrodoties blakus. Man ir liels 

prieks, ka visus jauniegūtos draugus 

pazīstu, kas zina, varbūt mūsu ceļi vēl 

krustosies tuvākajā nākotnē! Kā arī 

nevaru iedomāties, kā viss šis brau-

ciens būtu realizē-

jams, ja ne mūsu 

jaukie un amizantie 

skolotāji! 

skolotāji. 

OBRIGADO! 

 

Ērika Bužinska  
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Intervija ar skolotāju.  
 
Nevienam nav noslēpums, ka pēc 

mūzikas skolotājas Anitas Zarānes 
aiziešanas mūsu skolā nomainījušies    
mūzikas skolotāji. Jau vairāk par ga-
du mūsu skolā strādā skolotāja Aelita 
Novicka,  trešo mēnesi strādā skolo-
tāja Ilona Znutiņa. Pusgadu mūs mā-
cīja Sandis Ulpe, kurš nu jau virzās 
tālāk pa savas karjeras kāpnēm ārpus 
Daugavpils un dzied Rīgā operā. Tā-
pēc šoreiz uz sarunu aicinu mūzikas 
skolotājas Aelitu Novicku un Ilonu 
Znutiņu. 

Ilona Znutiņa  
 

Jūs strādājat mūsu skolā jau tre-
šo mēnesi. Ko varat pateikt par 
mūsu audzēkņiem?  
   Ļoti patīk strādāt ar vidusskolnie-
kiem! Pateicoties pēdējām stundām, 
10. un it sevišķi 11. klasē, mājās eju 
ar smaidu. Ļoti labvēlīgi, kulturāli un 
erudīti jaunieši. Diemžēl to nevaru 
pateikt par skolēniem 7. un 8.klasēs. 
Negribu nevienu apvainot, bet jūtos 
atvieglota, kad šo klašu skolēni pamet 
mūzikas klasi, jo nevar nevienam likt 

iemīlēt mūziku pret paša gribu... 

Pastāstiet par sevi!  
 Esmu liela optimiste un bezga-
līgi mīlu mūziku un labus mūziķus, 
bet, protams, vēl vairāk par to - savu 
ģimeni. 
Kādi ir Jūsu vaļasprieki?  

 Patīk dziedāt, uzstāties dažā-
dās auditorijās, vasarā - audzēt pu-
ķes, ziemā - adīt saviem mīļajiem 
Ziemassvētku dāvanas. 
Vai jau no mazotnes sapņojāt kļūt 

par mūzikas skolotāju?  

  Jā, to tiešām apzinājos no ma-
zotnes, jo mana bērnības autoritāte - 
mans tētis -arī ir mūziķis. 
Ko Jums nozīmē mūzika?  

Jau teicu iepriekš-neapstrīdama mū-
ža aizraušanās, tā dod man spēku 
gan tad, kad ir grūti, gan tad , kad 
esmu laimīga! 
Kā Jūs uzskatāt, kāpēc skolā ir 

jāmācās mūzika?  
 Laba mūzika palīdz atraisīt cil-
vēkā labo, cilvēks, kurš mīl mūziku, 
nespēj būt cietsirdīgs, agresīvs. 
Ko nozīmē- būt laimīgam?  

 Būt laimīgam - darīt laimīgus 
sev tuvos! 
Kas jādara, lai dzīvē kaut ko sa-

sniegtu?  
 Lai dzīvē kaut ko sasniegtu, ir 
ļoti daudz un pacietīgi JĀSTRĀDĀ! 
Jūsu novēlējums skolēniem! 

 Katru dzīves minūti piepildiet ar 
jēgu, jo tāpēc jau jūs dzīvojat! Ne-
viens jau nezina, cik laika mums kat-
ram ir atvēlēts, bet dzīvē pieļautās 
kļūdas diemžēl nevar pārrakstīt kā 
neveiksmīgu pārbaudes darbu!  
 

Diāna Breidaka  
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Aelita Novicka  
 

Jūs strādājat mūsu skolā jau vai-
rāk par gadu. Ko varat pateikt par 
mūsu audzēkņiem?  
 Daugavpils 12.vidusskolā sāku 
strādāt no 2015.gada janvāra.  Ienā-
kot skolā, pirmā sajūta bija, ka tā ir 
mājīga, ar īpaši gaišu auru. Gads pa-
gāja ļoti intensīvi un spraigi. Pirmkārt, 
jau ar gatavošanos XI skolēnu Dzies-
mu un deju svētkiem. Te liels PAL-
DIES jāsaka kora dalībniekiem par 
izturību, skolēniem—par sapratni un 
administrācijai—par atbalstu, jo visi 
kopā mēs panācām rezultātu un ti-
kām uz Dziesmu svētkiem.  Otrkārt, 
secināju, ka šajā skolā audzēkņi  ir 
ļoti aktīvi, radoši, pozitīvi un smaidīgi! 

Pastāstiet par sevi!  
  Esmu dzimusi Jēkabpilī. Tēvs ļoti 
vēlējās, lai es spēlētu kādu instru-
mentu, tāpēc atdeva mani mācīties 
Jēkabpils 1.vidusskolas mūzikas no-
virziena klasē, kur arī iesāku studēt 
klavierspēli un akordeonu. Kaut gan 
man labāk patika sports, un bija visas 
iespējas nokļūt Daugavpils Volejbola 
skolā, tomēr iestājos Daugavpils mū-
zikas koledžā, kur pabeidzu kordiri-
ģentus un ērģeļklasi. Gūtās zināša-
nas koledžā deva skaistu iespēju ie-
stāties Daugavpils Universitātes Mū-
zikas fakultātes  kordiriģēšanas noda-
ļā uzreiz 2.kursā. Paralēli, savos 18 

gados sāku strādāt skolā par mūzikas 
skolotāju. Bet dzīvē vienmēr gribas 
paplašināt redzesloku, tāpēc 10  ga-
dus vēlāk tika iegūts arī maģistra 
grāds uzņēmējdarbībā RiSEBAA. 

Kādi ir Jūsu vaļasprieki?  
  Ziemas vakaros patīk adīt, tamborēt. 
Savukārt, sākoties pavasarim, vairāk 
vilina dārza darbi. Bet vasarā noteikti 
“Stūrīšu” sporta spēles radu un drau-
gu lokā, izbraucieni ar mašīnu, prāmi 

u.t.t.. 

Ko Jums nozīmē 
mūzika?  Kā Jūs uzskatāt, kāpēc 
skolā ir jāmācās mūzika?  
    Mūzika – tās vienmēr ir pozitīvas 
emocijas, sirdsprieks, tā ir dvēseles 
valoda, tā ir jūtu un noskaņu mājoklis, 
tā ir skaņās izteikta dvēseles dzīve. 
Kāpēc jāmācās mūzika? Šo jautāju-

mu uzdod daudzi skolēni. Un katram 
tā atbilde un saprašana būs sava, un 
noteikti, ka pareiza. Vienkārši ir jāsa-
prot, ka mūzika nav tikai sausa teori-
ja. Tā  ir vēsture, ģeogrāfija, fizika, 
anatomija, matemātika, literatūra,  
ritmika, koordinācija ...... Mums ir jā-
būt savas tautas patriotiem, lai sagla-
bātu mūsu senču mantojumu no pa-
audzes paaudzē, lai saglabātu vienu 
no skaistākajām tradīcijām – Dziesmu 
svētkus! 

Ko nozīmē- būt laimīgam? 
Kad dvēsele dzied – tu esi laimīgs.  

Kas jādara, lai dzīvē kaut ko sa-
sniegtu?  
    Jākustas, jāgrib, jādara  - ar smai-
du, ar neatlaidību, atbildību un vien-
mēr pozitīvām emocijām.   

Jūsu novēlējums skolēniem! 
 Skolēniem novēlēšu ar filozofa Sene-
kas vārdiem “PER ASPERA AD AS-
TRA”  - caur ērkšķiem uz zvaigznēm! 

 Paldies Jums, mūsu brīnišķīgās, 
radošās mūzikas skolotājas! Vēlam 
Jums būt tikpat radošām, pozitī-
vām un mūziku mīlošām, jo kā tei-
cis Platons, “mūzika apgaro visu 
pasauli, dod dvēselei spārnus, vei-
cina iztēles lidojumu; mūzika atdzī-
vina un iepriecina visu eksistējo-
šo... . To var nosaukt par visa 
skaistā un cildenā iemiesojumu”. 
Lai veicas! 

Diāna Breidaka 



DU Gada balvas saņem arī mūsējie. 

15. martā Daugavpils teātrī svinīgā 
atmosfērā norisinājās Daugavpils Uni-
versitātes Gada balvas zinātnē un 
Gada balvas pasniegšanas ceremoni-
ja, kuras laikā tika sumināti un  apbal-
voti labākie Daugavpils Universitātes 
darbinieki un studenti par 2015. gadā 
veikto ieguldījumu universitātes attīs-
tībā un popularizēšanā. 

Astoto reizi Daugavpils Universitāte 
rīkoja zināšanu un mūžīgās jaunības 
simbola –  Hesperīdu zelta ābola – 
pasniegšanas ceremoniju. 

Mēs, Daugavpils 12. vidusskolas 

kolektīvs, lepojamies, ka laureātu 

vidū ir  mūsu skolas absolventi un 

skolotāji  :  

 Gada students – Jana Ķapsņa, 

akadēmiskā bakalaura studiju prog-

rammas “Filoloģija (angļu filoloģija ar 

spāņu valodu)”, 3. studiju gada studē-

jošā. 

Gada sasniegums – ERAF projekta 

“Daugavpils Universitātes studiju 

programmu kvalitātes uzlabošana un 

vides pieejamības nodrošināšana” 

ieviešana, projekta vadītāja Diāna 

Pušļaka. 

“DU Gada balva jaunajam zināt-
niekam 2015” tika pasniegta  dabas-
zinātņu, matemātikas un inženierzi-
nātņu grupā Dabaszinātņu un mate-
mātikas fakultātes Ķīmijas un ģeogrā-
fijas katedras docētājai Dr. geogr. 
Santai Rutkovskai (ģeogrāfijas sko-
lotājai) par nozīmīgu ieguldījumu in-
vazīvo augu sugu bioģeogrāfijas pētī-
jumos un Daugavpils Universitātes 
starptautiskās atpazīstamības veici-
nāšanu. 

Veiksmi un panākumus arī turp-

māk ! 

 

 

Diktātu konkurss. 

 

Katru gadu 21. februārī  Latvijā tiek 
atzīmēta Dzimtās valodas diena.  

Par godu šai dienai jau trešo gadu 
mūsu skolā notiek tradicionālais kon-
kurss „Diktāts – tas ir vienkārši?.!”, 
kurā tiek pārbaudītas 9.-12. klašu 
skolēnu pareizrakstības prasmes un 
iemaņas. Iegūt labākā diktāta rakstī-
tāja titulu nav nemaz tik vienkārši.  

Šogad šajā konkursā piedalījās 11 
vidusskolēni. Nopietnā konkurencē 
labā- kā 

valo-
das 
pra-
tēja 
– 

gra-
matikas speciālista - titulu ieguva 
10. klases skolniece Diāna Breida-
ka.  
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Š. g. 27.februārī 11.a,b un 12.a kla-
ses skolēni devās mācību ekskursijā 
uz Rīgu, lai apmeklētu izstādi „Skola 
2016” un teātra izrādi „Bāskervilu le-
ģenda” Latvijas Nacionā-
lajā 

teātrī.  
Izstādē „ Skola 2016”, kas notika 

Ķīpsalas izstāžu paviljonā, mēs iepa-
zināmies ar vairāk nekā 133 dažādu 
mācību iestāžu – tehnikumu, profesi-
onālo, augstskolu -, arī ar ārzemju 
augstskolu mācību programmām, 
varējām aprunāties ar augstskolu pār-
stāvjiem un uzzināt ko vairāk par pie-
dāvātajām iespējām. Tāpat arī izstā-
dē bija iespēja iegādāties grāmatas 

par atlaižu cenām. 
Savukārt LNT izrādē „Bāskervilu 

leģenda” atklāja leģendas par Bās-
kervilu suni noslēpumus, 

baudījām LNT neparasto 
gaisotni, krāšņo interjeru 
un izrādes aktieru spēli. 
Izrādes neparastais 
muzikālais sniegums 
radīja gan pārsteigu-
mu, gan arī lika ieklau-

sīties 
un do-
māt 
līdzi. 
Pār-

steidza 
skatuves noformējums 
un interesantie vizuālie efekti. Skatījā-

mies izrādi ar aizrautību. 
Kopumā mūsu brauciens bija veik-

smīgs un izdevies – ieguvām mums 
svarīgu informāciju, lai plānotu savu 
karjeru, un jauki izklaidējāmies, papil-
dinot savas zināšanas un paplašinot 
redzesloku.  

Eva un Marta  
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Mūs vienmēr interesē mūsu sko-
las absolventu gaitas. Un tāpēc ,  
turpinot tradīciju, uz sarunu aicinu 
Daugavpils 12.vidusskolas absol-
venti Zani Kokinu. 
 
Vidusskolu pabeidzi 2012. gadā. 

Kas pa šiem četriem gadiem ir mai-
nījies? 
 Pēc skolas beigšanas iestājos 

RISEBA – Rīgas Starptautiskajā eko-
nomikas un biznesa administrācijas 
augstskolā Eiropas biznesa studiju 
(EBS) programmā. Šobrīd esmu 
4.kursa studente un vasarā plānoju 
iegūt bakalaura grādu. Palicis pavi-
sam nedaudz – tikai „maziņš” diplom-
darbiņš. :)  
Kā nonāci pie šādas studiju izvē-

les? 
 Mācoties vidusskolā, un arī pēc 

skolas beigšanas vasarā joprojām 
biju lielās pārdomās par savu tālāko 
ceļu. Tas, ka mācīšos augstskolā, bija 
skaidrs, bet lielākais jautājums bija – 
ko tieši un kur? Ilgu laiku pavadīju, 
meklējot un pētot studiju program-
mas, kas likās saistošas. Sākumā 
sliecos uz valodu jomu un starptautis-
kajām attiecībām, bet tobrīd pavisam 
negribējās mācīties filoloģiju. Gribējās 
izvēlēties ko tādu, lai varētu mācīties 
valodas, bet tajā pašā laikā nebūtu 
jāmācās valodniecības vēsture.  EBS 
programmu uzgāju, pateicoties savai 
krustmātei, kura par programmu bija 
dzirdējusi labas atsauksmes. Tā es 
pieteicos un, tā kā izdevās iegūt vienu 
no divām budžeta vietām, lēmu par 
labu šai izvēlei. 
Vai esi apmierināta ar savu izvēli? 
 Jā. Kādos grūtākos brīžos bieži 

esmu domājusi, vai esmu izvēlējusies 
pareizi. Kā būtu, ja būtu... Bet vien-

mēr nonāku pie tā paša secinājuma – 
ja nāktos izvēlēties kādu no studiju 
programmām vēlreiz, izvēlētos pilnīgi 

to pašu. 
Vai līdz šim kaut reizi 

ir bijusi sajūta, ka studi-
jām augstskolā ir bijusi 
jēga? 
 Lielākais ieguvums 

no EBS programmas ir 
iespēja mācīties angļu 
valodā, paliekot tepat 
Latvijā. Daudziem jaunie-
šiem ir liels kārdinājums 
braukt uz ārzemēm, jo 
liekas, ka citur viss notiek 
labāk nekā pie mums. Arī 
es apsvēru domu izman-
tot iespēju un pieteikties 
kādai no starptautisko 
programmu piedāvātajām 
studiju iespējām, bet no-
sliecos uz palikšanu mā-
jās.  
 Studiju program-

mas priekšrocības apjau-
tu tikai ar laiku. Viens no 
plusiem ir atpazīstams 
diploms. Pavisam nesan 
tieši EBS programmai 
tika piešķirta prestiža 
starptautiska biznesa un vadības 
programmu akreditācija EPAS. Varu 
minēt, ka Latvijā neviena cita skola 
šādu zīmolu vēl nav ieguvusi. 
 Man un daudziem maniem kur-

sabiedriem programmas un skolas 
vārds ir palīdzējis atrast prakses un 
darbavietu, jo darba devēji lielu uz-
svaru liek uz valodu zināšanām un 
praktiskām iemaņām, piemēram, RI-
SEBA studenti ar lielāko prieku tiek 
uzņemti Rietumu bankā. 
Vai augstskolā ir savādāk nekā 

skolā? 
 It kā tā pati mācīšanās turpi-

nās, bet nedaudz savādāk. Skolā 

skolotāji bieži teica: „Augstskolā ne-
viens ar jums tā neauklēsies”, un tā 
arī ir. Studiju laikā pašam ir jāpiedo-

mā pie 
sava laika 
plānoša-
nas. Ja ar 
to viss ir 
kārtībā, 
atliek pie-
tiekami 
daudz 
laika arī 
izklaidei.  
Kādi ir 
tavi pado-
mi mūsu 
skolas 
skolnie-
kiem - 
topoša-
jiem stu-
dentiem? 
Studiju 
izvēle pa-
liek katra 
paša ziņā. 
Ir labi, ja 
ģimene un 
draugi 
atbalsta 

un neliedz padomu, bet, studiju vir-
ziens būtu jāizvēlas pašam. Mācīties 
un vēlāk strādāt nāksies tev, nevis 
kādam citam. 
 Augstskolas laiks nav jāpavada 

tikai grāmatu kaudzē. Lai arī galva 
brīžiem tik tiešām kūp, svarīgi atrast 
sev kādu nodarbošanos. Dejo, dziedi, 
spēlē teātri vai dari ko citu, kas tev 
patīk! Ar svaigu galvu ir vieglāk ķer-
ties pie mācībām. 
 Pilnveido savas zināšanas un 

prasmes jau studiju laikā! Izpētot sa-
vu lekciju sarakstu, iespējams, ar lai-
ku redzēsi kādu brīvu vietu, ko varētu 
atvēlēt praksei vai pat apmaksātam 
darbiņam. Iegūtā pieredze papildinās 
tavu CV un palielinās tavas izredzes 
iegūt labāku darba vietu. 
 
Paldies par atsaucību un lai diplom-
darbs sagādā gandarījumu ! 
 

Evita Kokina 
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Ēnu diena 
 
Viena no iespējām, kas palīdz sko-

lēnam veikt savu nākotnes karjeras 
izvēli, ir Ēnu diena. Jau 15. gadu sa-
biedriskā labuma organizācija Junior 
Achievement – Young Enterprise Lat-
vija (JA–YE Latvija) rīko šo karjeras 
akciju, kurā skolēns var kļūt par kā-
das profesijas pārstāvja ēnu un uzzi-
nāt, ko ārsta vai arhitekta profesija 
nozīmē praksē un kādas zināšanas, 
prasmes un iemaņas ir nepiecieša-
mas tās veikšanai. 

Šogad šo  iespēju  izmantoja arī 27 

mūsējie, pārsvarā tie bija 12. un 11. 
klašu skolēni. Jaunākais no ēnotājiem 
bija 7. klases skolēns Edgars Ška-
pars, kurš iepazinās ar ekspluatācijas 
inženiera darbu LDz.  Izglītojamie 
atbrauca iedvesmoti, apgaroti, ar po-
zitīvām emocijām,  ļoti apmierināti un 
labprāt daļa no viņiem dalījās savos 
iespaidos. 

“Es ēnoju Veizena deju skolas va-
dītāju. Ēnu diena ir interesants pasā-
kums, jo tu vari iepazīt, uzzināt , iz-
mēģināt arvien kaut ko jaunu.  Veize-
na deju skolā mums bija ekskursija, 
vēlāk mēs uzdevām jautājumus, un 
tad varēja  piedalīties treniņos. Man 
ļoti patika, bija daudz emociju, guvu 
jaunu pieredzi, pārliecību un ticību 
saviem spēkiem,“ Evelīna Vasiļjeva 
11.a 

“Manuprāt, ēnu diena ir viena no 
vislabākajām iespējām iepazīst profe-
sijas. Šogad es ēnoju sociālo pedago-
gu. Agrāk  man likās, ka šī profesija ir 
pavisam vienkārša, bet tikai tagad es 
sapratu, ka tā ir viena no visgrūtāka-
jām. Ir jāstrādā ar problemātiskiem 
bērniem, kas patiesībā ir ļoti grūti.     
Sociālais pedagogs palīdz arī vecā-
kiem un skolotājiem, ja tas ir nepie-
ciešams.  Katram skolēnam, pirms iet 
mācīties tālāk, vajadzētu iet ēnot tās 
profesijas pārstāvi, kurā viņš vēlas 
strādāt. Tas ļoti palīdzēs saprast, vai 
tieši šī profesija ir viņam piemērota un 

vai viņš vēlas visu savu atlikušo dzīvi 
saistīt ar to, “ Līga Gavare 9.b 

“Es ēnoju RTU Būvražošanas ka-
tedras vadītāju  būvsargu Mārtiņu 
Vilnīti. M.Vilnītis iepazīstināja mani ar 
būvinženiera profesiju, studiju iespē-
jām RTU, būvniecības inženierzinātņu 
fakultāti, kā arī potenciālajām darba 
iespējām. Man bija iespēja iepazīt 
manas izvēlētās profesijas gan plu-
sus, gan mīnusus. Es aicinu  skolē-
nus turpmāk  aktīvāk piedalīties Ēnu 
dienā, jo tā ir lieliska iespēja vairāk 
uzzināt par savu nākamo  profesiju, “ 
Margarita Knapša 12.b 

Ar pozitīvām emocijām un  labu 
garastāvokli no brauciena uz Rīgu  
atgriezās 12. b klases skolniece Sa-
manta Kursīte , kura  ēnoja Valsts 
policijas priekšnieku ģenerāli Intu Ķu-

zi. Viņa bija sajūsmā par Valsts polici-
jas priekšnieku kā cilvēku- sirsnīgs, 
gudrs, pozitīvs, ar lielisku humora 
izjūtu. Turpina Samanta : ”Es ātri at-
radu ar ģenerāli kopīgu valodu, atstā-
ju pozitīvu iespaidu, un Valsts polici-
jas priekšnieks novēlēja man pēc da-
žiem gadiem ieņemt viņa amatu. Mēs 
vēl piedalījāmies  MK sēdē, viesojā-
mies  Saeimā un Valsts policijas mu-
zejā, uzzinājām daudz jauna un inte-
resanta  ” 

Ēnu diena ne vien palīdz atrast sa-
vu nākotnes profesiju, bet ļauj sa-
prast, kura profesija ir  pagalam ne-

piemērota. 
Neesi kūtrs, esi aktīvs un drosmīgs, 

izmanto Tev doto iespēju, jo ēnu die-
na reizē ir arī spilgts piedzīvojums! 

. 
L.Ivanova- pedagogs -karjeras kon-

sultants  
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Skats no malas 
 
Skriešus , klupdams un krizdams, un atkal skrienot finišam tuvojas kārtējais mācību gads. 
Tieši  tāpēc arī  mums, skolotājiem, pavasaris ir  tas, kas vajadzīgs, lai izbēgtu no rutīnas , atskatītos uz paveikto un 

atkal priecātos par dzīvi.  
 
Kādos tik konkursos , sacensībās, olimpiādēs, ekskursijās, projektos neesam piedalījušie, ko tik neesam redzējuši, 

cik balvu un uzvaru neesam ieguvuši, cik daudz labu darbu paveikuši, mainījušies un pilnveidojušies... 
 
Kāds gudrais ir teicis, ka “dzīve—tās nav tās dienas, kas pagājušas, bet kas palikušas atmiņā”. 
Un šodien savās atmiņas dalās daži klašu audzinātāji.  
 
Vai Tu varētu uzminēt , kurai no viņām pieder sacītais ? Par ko sajūsmā ir Irēna Puncule un Lidija Daņilova, 

par ko priecājas Iveta Leiskina un Aiva Ozoliņa, kas patika Silvai Šaršūnei un  Inesei Siņavskai? 
 
"Šis mācību gads man asociējas ar skrējienu, varbūt pat maratonu. No sākuma spēka bija daudz, ideju daudz, bet 

ar laiku resursi sāk izsīkt un labi, ka ir "pitstopi" - mana ģimene, atbalstoši kolēģi un pozitīvi skolēni.  
 
Labākais šajā mācību gadā - man joprojām patīk mans darbs, neskatoties uz daudzajām grūtībām !Sajūsmināja - 

daudzi pozitīvi mo- menti bioloģijas stundās kopā ar 10. a klasi.  
 
Vēlos visiem novēlēt izturību līdz šī mācību gada beigām ! Būt pozi-

tīvākiem, atbalstīt vienam otru un neaiz-
mirst par labu humo- ru un smaidu, 
kurš noder gandrīz visās situāci-
jās !" 
 
 "Mani sajūsmināja klases spēja 

uzņemties atbildību (piedalīšanās 
Pop-clipā, jo to or- ganizēja paši 
skolēni, es tikai palaboju), jūtams 
atbalsts visos pa- sākumos, viņi 
kļuva aktīvāki, vieglāk saņemt 
atbalstu pasāku- miem. Man patīk 
šī gada pasākumi, to ir tik, cik vajag. 
Man ļoti apmieri- na sadarbība ar 
vecākiem, es gada laikā dažādos 
veidos, bet kon- taktējos ar visiem 
vecākiem. " 
 
"Man šajā mācību gadā ir liels  ganda-

rījums par paveikto, jo ar savējiem , 5.b , izbaudīju rudenīgu 
pastaigu jūrmalā, skatījos multfilmas,  izmēģināju visas Līvu ak- vaparka atrakcijas, 
baudīju abstrakto mākslu Marka Rotko centrā, slidoju, iemācījos veidot austrumu zie- dus no papīra, taisīju 
saldējumu, lai pēc tam to  degustētu  klasiskās mūzikas pavadījumā, apmeklēju ķīniešu mākslas izstādi, runāju ar 
savējiem  par dzīvi un taisīju draudzības rokassprādzes, apmeklēju medicīnas muzeju, izglītojos Eiropas Savienības 
mājā, fotografējos pie  Ziemassvētku egles Rīgā, taisīju konfektes" Gotiņa" saviem mīļajiem,  uzzināju par  ieroču 
vēsturi kara muzejā, kāpu  Bastejkalnā, redzēju Melngalvju namu un Jūrmalas grezno koka arhitektūru ... Noteikti 
mani gaidīs jauni piedzīvojumi, jo  gads vēl nav beidzies. Paldies 5. b klasei un viņu vecākiem, jo diez vai bez viņiem, 
es to visu izbaudītu !" 
 
"Ir  dzirdēts, ka viena no lielākajām vērtībām, ko cilvēks var iemantot dzīves laikā, ir CEĻOŠANA. Un mēs šogad šo 

prieku esam izbaudījuši!!! Mēs ar klasi bijām Siguldā, redzējām Gūtmaņa alu, nobraucām rodeļu trasē; paspējām 
izbaudīt arī Mazā Prinča burvību un Vecrīgas šarmu! Protams, neaizmirstams bija Jaungada klases vakars, kurā 
mēs izklaidējamies pēc sirds patikas. Tomēr, visvairāk atmiņā palika Pop-klips, jo pirmo reizi mums bija iespēja pie-
dalīties pilsētas konkursā." Kopā ar savējiem, 7.a, visus prieka mirkļus izbaudīja arī klases audzinātāja . 
 
"Mani priecē, ka skolai beidzot ir sava skolas forma, kas līdz ar to mūs identificē pilsētā, ceru, ka forma nebūs tikai 

sākumskolā un 5.klasēs, bet šo tradīciju pārņems arī vecākās klases. 
 
Mani kā 12. klases audzinātāju priecē, ka skolā nu jau vairākus gadus ir ieviesta tradīcija rīkot Žetonu vakaru. Lai 

arī tas prasa ļoti lielu darbu, tas tomēr attaisnojas vakara gaitā."  
 
 Pavasaris ir pats labākais laiks atmodai , plaukumam, ziedēšanai. Ziedi , skolotāj, jo ziedot, Tu kļūsti skaists un 

sirdī bagāts, tieši tāds, kāds esi vajadzīgs 
mums , skolēniem ! 
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