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Skaists patiesībā ir viss, 

uz ko raugāmies ar  

MĪLESTĪBU 

 Drīz, pavisam drīz tiks aizvērta pēdējā lappuse 2013. gadā. Pēdējās gada 

dienas liek katram no mums un visiem kopā atskatīties uz aizejošo gadu, izvēr-

tēt to, pārdomāt, atcerēties to labo un skaisto, kas ir bijis. Es lepojos ar skolas 

sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajos darbos, ar mū-

su sportistu sasniegumiem un skanīgajām balsīm…. Ne mazāku prieku man 

sagādā katra izglītojamā veikums ikdienā, atbildība, veicot uzticēto pienākumu, 

vēlme mainīties,  realizēt jaunas idejas, aktīvi darboties, būt skolas dzīves cen-

trā.  

 Mēs ļoti bieži ļaujamies izjūtai, ka dzīve- tā ir bezgalīgi vienādu ikdienu vir-

kne. Ikdiena, ikdiena, ikdiena. Viss pelēks un vienāds. Bet dzīve tāda nav un 

nedrīkst būt. Dzīve ir brīnumu pilna, īpaši dzīve skolā. 

 Raiba ir skolas ārpusstundu dzīve. Daudzveidīgie pasākumi, tikšanās, kon-

kursi, mācību priekšmetu nedēļas, skaistās skolas tradīcijas… 2013. gadā 

(skolas jubilejas gadā) tika iedzīvināta jauna tradīcija – 26. aprīlī  svinēt skolas 

dzimšanas dienu. 

2013. gads ierakstīts skolas vēstures lappusē kā aktīvs projektu darbības 

laiks, kad projekta ietvaros gan izglītojamajiem, gan skolotājiem bija iespēja 

apskatīt un iepazīt skaisto, kalnaino Rumāniju un iegūt jaunus draugus, kā arī 

pabūt Eiroparlamentā Strasbūrā,  iepazīt daudzu Eiropas valstu vēsturi, kultūru, 

arhitektūru. 

2013. gadā viss skolas kolektīvs ir saņēmis ļoti lielu, skaistu dāvanu- renovē-

ta skolas ēka, labiekārtots skolas pagalms un sporta laukums. Un kur vēl lielā-

ku prieku… Gada nogalē piepildīsies vēl viens mūsu sapnis, tiks pabeigta sporta zāles renovācija  Vai nav jauki!  

Tāpēc jāsaka liels paldies Daugavpils pilsētas domei, kā arī  Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldei par at-

balstu un palīdzību. 

Es priecājos par visu labo, kas notiek skolā, es  lepojos ar  535 skolēniem, 48 skolotājiem un 30 apkalpojošā per-

sonāla darbiniekiem, kuri veido lielo mūsu skolas saimi, un saku lielu paldies visiem par darbu, atbalstu, sadarbību, 

par to, ka mēs esam kopā. Paldies vecākiem, kuri saviem bērniem ir izvēlējušies mūsu skolu! 

Lai balti, mīļi Ziemassvētki un lai Jaunajā gadā katrai dienai  ziemas baltuma miers, pavasara ūdeņu skanīgums, 

vasaras saules siltums un rudens ziedu krāsainība! 

Skolas direktore E.Boliņa  

Ir pagājis vēl viens gads...  

Novembris –Latvijas mēnesis 2.lpp 

Klašu ziņas 3.-4.lpp 

Intervija  5.lpp 

Ziemassvētku noskaņās 6.lpp 

Dod man cerību 7.lpp 



Novembris 

Novembri var nosaukt par Latvijas 

mēnesi, tāpēc skolas pasākumi šajā 

mēnesī galvenokārt bija veltīti mūsu 

dzimtenei.  

 Pirmkārt, tā bija Lāčplēša diena, 

mūsu skolā Spēka dienā savu spējas  

varēja parādīt ne tikai zēni, bet arī 

meitenes. 

Protams, pirms Latvijas galvena-

jiem svētkiem, skolā notika svētku 

koncerts, kurā uzstājās ne tikai sko-

lēni, bet arī skolotāji un skolotājs Il-

mārs bija sarūpējis skaistu filmu par 

Latgali. 

Skolotājs Jānis Punculis rīkoja vi-

dusskolēniem viktorīnu par Latviju, 

kurā daudzas klases labprāt piedalī-

jās. Jautājumi bija grūti, bet 12.a kla-

se ar godu izcīnīja pirmo vietu. 

Visai skolai atmiņā palika sadzie-

dāšanās. Tajā katra klase veltīja  

dziesmu savai dzimtenei. 

Mājīgu sajūtu sagādāja arī svecī-

tes, kuras pēc dziesmas nodziedāša-

nas katrs lika uzzīmētajā Latvijas 

kontūru. Tās apgaismoja skolas pa-

galmu vēl ilgu laiku.  

Nevajag aizmirst, ka skolu apmek-

lēja mūsu absolvents Dmitrijs Jurķe-

vičs, kurš aizstāvēja Latvijas  godu 

olimpiskajās spēlēs Londonā. Šajā 

satikšanās reizē skolēni uzzināja, kā 

var sasniegt savu mērķi un varēja 

uzdot jautājumus sportistam, 

aktīvākais arī saņēma balvu no 

Dmitrija. 

Tajā pašā dienā varēja apska-

tīt mūsu skolēnu atnestās me-

daļas, kas ļāva mums  uzzināt,  

ka skolā mācās ļoti daudz talan-

tīgu audzēkņu, kuri nākotnē noteikti 

kļūs par slaveniem sportistiem. 

Decembra sākumā  bija matemāti-

kas nedēļa, kas bija īpaša ar olimpi-

ādi, daudzveidīgajām  aktivitātēm un 

interesantajiem zīmējumiem    

 Ceram, ka arī nākamais  mēnesis 

būs tikpat košs,  pasākumiem un 

aktivitātēm bagāts . 

 Visiem laimīgu Jauno mācību ga-

du ! 

Līna, 12.a 

 

  

Mazliet statistikas... 

Apjautājot  skolēnus, mēs uzzinājām, kuri no novembra pasākumiem skolēniem patika visvairāk. 

35% vidusskolēnu    uzskatīja, ka tā bija sadziedāšanās skolas pagalmā, izvēli viņi skaidro ar to, ka tas bija ļoti 

skaists pasākums, kurš apvainoja visus kopā un izveidoja ļoti mājīgu atmosfēru. 

25%  respondentu uzskatīja, ka  viens no interesantākajiem pasākumiem bija  viktorīna vēsturē. 

20%  aptaujāto priekšroku deva  tikšanās ar  

Dmitriju Jurķeviču un  

20% -  patika Spēka diena  



Klašu ziņas 

11.b klase: ,,Šogad mums radās ļoti daudz iespēju pabūt  ārzemēs, par ko arī 

esam ļoti priecīgi. Mūsu klasei paveicās ar diviem ceļojumiem - uz Rumāniju un 

Eiropas parlamentu. Lielākā daļa klases brauca uz Eiropas parlamentu, kas bija 

jautrs un izzinošs, nedēļu garš ceļojums pa Eiropu. Spilgtākais iespaids mums ra-

dās par Prāgu, kura ir viena no skaistākajām pilsētām pasaulē, un kurā mums bija 

iespēja pabūt, apskatīt un izjust tās romantisko atmosfēru. Milzīgs paldies skolotā-

jām Lidijai Daņilovai un Lidijai Ivanovai  par šo burvīgo iespēju, ieraudzīt pasauli ne 

caur fotoattēlu, bet gan ar savām acīm, tas mums ir liels ieguvums!"  

Pagājušajā mācību gadā man  tika dota vērtīga 

iespēja, piedalīties Vasaras skolas-seminārā ALFA, 

kas ir katru gadu rīkots pasākums Latvijas skolēniem, 

kuri ir olimpiāžu uzvarētāji vai zinātnisko konkursu 

laureāti.  

Nometnē mums katru dienu bija nodarbības ar Lat-

vijas interesantiem un slaveniem cilvēkiem, kuru vidū 

bija Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvics, 

"Swedbank" vadītājs Harijs Švarcs, vidusskolas Eko-

nomikas grāmatas autors Mihails Siņicins, Seriāla 

UgunsGrēks aktrise Anna Šteina, un daudzi citi. No-

metnē ne tikai mācījāmies, bet arī nodarbojāmies ar 

sportu, mācījāmies dejot ar Happy dance studio vadī-

tāju Līvu Guduli, devāmies pārgājienos, izbraukumā 

uz Jēkabpils vēstures muzeju, katra sekcija rīkoja 

savu vakaru, piedalījāmies mākslinieciskajā pašdar-

bībā ar slavena Latvijas režisora un dramaturga Kār-

ļa Anitēna palīdzību. 

Alfas nometne priekš manis ir jauni draugi no vi-

sām Latvijas malām, ar kuriem jau šogad man bija 

iespēja tikties Rīgā, tieši  mums organizētā lekcijā.  

14.decembrī būtu jātiekas Rīgā Jaungada 

pasākumā, bet uz to man diemžēl nesanāks 

aizbraukt, bet es ļoti gribētu. 

 Alfas nometne tie ir jauni iespaidi, zināša-

nas, neaizmirstamas atmiņas, nenovērtējama 

pieredze, kura tālāk noderēs arī dzīvē. Es vis-

iem skolēniem ieteiktu nepalaist garām šo 

lielisko iespēju, kura varbūt ir tikai vienu reizi 

dzīvē, un censties gūt labus rezultātus mācī-

bas, jo tas tiešām ir tā vērts. 

    

Samanta, 11.b 

Vai lasīt IR forši???? Jā!!!! Par to pārliecinā-

jās 11.klašu skolēni, piedaloties starptautiskajā 

projektā "Lasīšana-IT-Radīšana" (Zarasi - Dau-

gavpils). Projekta laikā jaunieši apguva nestan-

darta darba formas lasītprasmju un lasītprieka 

veicināšanai.  

Šogad 11.a klasei ir jauna tradīcija - dzimšanas dienā dāvināt T-

krekliņus ar īpašiem speciāli jubilāram domātiem teicieniem. (skat.foto)  

1.ziņa: 

2.ziņa: 



Klašu ziņas 

Rudens  mūsu, 8. klašu ,dzīvē iekrāsojās ne tikai ar jauniem mācību priekšmetiem, bet arī ar lieliski kopā pava-

dītu laiku. Oktobrī apmeklējām Latvijas Dabas muzeju Rīgā, apskatījām modernas un interaktīvas ekspozīcijas, pla-

šas dabas bagātību kolekcijas. Apmeklējām arī Rīgas Leļļu teātra izrādi tīņiem "Pavasara atmoda", kurā austriešu 

ekspresionists Franks Vēdekinds neierastā veidā akcentē atklātības nozīmi jauniešu un vecāku attiecībās. Neizpali-

ka arī pastaiga pa Vērmaņdārzu un pusdienas "Lido" kompleksā. 

20.novembrī 8.a un 8.b klases skolēnu apvienotās komandas piedalījās uzreiz divos konkursos- "Erudīts" Dau-

gavpils Centra vidusskolā un BJC "Jaunība" organizētajā konkursā par pilsētas slavenībām - O.Stroku, S.Mihoelsu 

un M.Rotko. Ar nepacietību gaidām nākamo kārtu pavasarī par Latvijas valsts prezi-

dentiem! 

Katram no mums ir savs neredzams sargeņģe-

lis, kurš mūs sargā un mums palīdz. Bet mēs paši 

varam būt eņģeļi viens otram.  Tāpēc mēs , 

12.a ,klasē veidojam eņģeļu nedēļas. Mūsu redza-

mais eņģelītis izpalīdz, uzmundrina, kā arī pasaldi-

na mums ikdienu. Tā ir fantastiska iespēja gūt prie-

ku no tā, ka iepriecini citus. Bet tas mums arī liek 

būt apzinīgiem, jo nedrīkst piemirst savu draugu.  

6.a klasei vislabāk patika brauciens uz akvaparku un 

Rīgu, piedalīšanās „Pop Clip” gan skolā, gan pilsētā ( tā-

pēc viņi jau domā par nākamā gada priekšnesumu),  sig-

nalizācijas nostrādāšana 27. kabinetā. Pirmajā pusgadā 

uzdeva daudz mājasdarbus, bet skolotājas ļoti jaukas.  

6.b klasei ļoti patīk pasākumi skolā. Šis pusgads ne-

bija tik veiksmīgs mācībās, kā likās, bet bija ļoti atraktīvs. Patika brauciens uz akvaparku. Patīk jaunie priekšmeti, 

kurus pasniedz ļoti labas skolotājas. Patīk, ka klasei piebiedrojās divi klasesbiedri.  

PS Žēl, ka pārējās klasītes neatsaucās uz aicinājumu padalīties iespaidos par aizvadīto gadu skolā. Negribas 

ticēt, ka nebija, ko sacīt ...  

Šogad mēs uzsākām savu mācību gadu kā nu jau 9, 

kas skolēnam ir ļoti atbildīgs skaitlis, jo tas nozīmē eksā-

menus. Šajā semestrī mēs cītīgi mācījāmies, apmeklējām 

konsultācijas, tādēļ laiks paskrēja nemanot. Tāpat neaiz-

mirsām par atpūtu- oktobrī draudzīgi devāmies spēlēt 

peintbolu, savukārt novembrī braucām uz Rīgu, lai skatītu 

izrādi un apmeklētu A. Čaka muzeju. Tāpat nepiemirsām 

citas aktivitātes- veiksmīgi startējām dažādos konkursos 

gan skolas, gan pilsētas mērogā. Veiksmīgi piedalījāmies 

olimpiādēs. 

Kopumā- I semestris  9.a klasei nebija velti pavadīts! 

      



Intervija ar vienu no savējiem- Veroniku Romaļsku 

Tev  tiek piedāvāta iespēja tuvāk 

iepazīties ar mūsu 11.a klases skol-

nieci un ieklausīties viņas teiktajā. 

Varbūt viņas atziņas noderēs arī 

Tev.Talantīgs cilvēks, kuram ir daudz 

aizraušanās, kurš ļoti  aizņemts , to-

mēr  atrada laiku, lai pastāstītu par 

sevi. Šajā intervijā gribēju  parādīt, ka 

katrs ir individuāls un katram ir savas 

vēlmes, dzīves gudrības un vērtības. 

Intervija bija ļoti interesanta, jo, jau 

kuru reizi pārliecinājos par to, ka ta-

lantīgs cilvēks ir talantīgs visās jo-

mās. Veronika izrādījās ļoti intere-

sants sarunas biedrs, no kuras var 

daudz ko pamācīties. Tā tik uz 

priekšu! 

Pastāsti, ar ko tu nodarbojies un 

cik sen? 

 Es ar dejām nodarbojos  jau 

11 gadus,  ar floristiku -2 gadus un ar 

tamborēšanu  - 4 gadus. (Veronika 

darbojas arī ir Skolēnu  Domē) 

Vai tava aizraušanās netraucē 

tev mācībās?  

Protams, ka ir grūti visu paspēt, bet 

man viss sanāk, ar mācībām viss ir 

kārtībā, jo mācos es labi. 

Kā tu pavadi savu brīvo laiku? 

Savu brīvo laiku, kura ir ļoti maz, 

es bieži pavadu ar ģimeni. Mēs brau-

cam uz laukiem vai vienkārši visi 

kopā, kaut kur dodamies. 

Vai tu  plāno savu dienu? 

Plāns -tas ir baigi gudri, bet es pie-

rakstu dienasgrāmatā visu, kas man 

jādara, lai neko neaizmirstu. Paspēt 

var visu, vajadzīga tikai vēlēšanās 

Par ko tu gribēji kļūt bērnībā? 

Bērnība es gribēju kļūt par dejotā-

ju, dziedātāju vai par modeli :) 

Kādi ir tavi nākotnes plāni? 

 Nākotnes plāni, man liekas, ir tie 

paši kā visiem - pabeigt skolu ar la-

bām atzīmēm, labi nokārtot visus 

eksāmenus, iestāties universitātē un 

tikpat  aktīvi darboties arī tur. Es pa-

gaidām nezinu vai braukšu uz ārze-

mēm,  pagaidām gribu palikt Latvijā 

un kļūt par ārsti. Bet varbūt nākot-

nē ,kaut kas varētu mainīties. 

Vai tev ir kāds liels sapnis? 

Man ir liels sapnis aizbraukt uz 

Jaunzēlandi. Jau no bērnības tas ir 

mans vienīgais sapnis, ļoti gribas to 

īstenot. 

Pastāsti mazliet par savu ģimeni, 

vai tā spēlē svarīgu lomu tavā dzī-

vē? 

Jā, protams, mana ģimene ir viss 

priekš manis.  Mēs vienmēr esam 

kopā un visi mani radinieki arī. Tas ir 

ļoti forši, ka tev ir tāda liela ģimene - 

daudz brālēnu, ar kuriem tu vari pa-

runāt par sportu, viņi ir hokejisti, 

daudz tanšu, kuras vienmēr zina visu 

par veikaliem un atlaidēm. Svētkos 

mēs vienmēr visi  sapulcējamies pie 

vecmāmiņas, un tas ir ļoti jauki, kad 

visa ģimene ir kopā. 

Ko tu varētu ieteikt tiem, 

kuri savas aizraušanās 

dēļ nepaspēj mācīties? 

Un arī tiem, kuri nevar 

izvēlēties, ar ko viņiem 

nodarboties? 

Nekad nevar neko pa-

spēt, ja tev nav vēlēšanās. 

Ja tu gribi kaut ko sasniegt 

dzīvē, parādīt sevī,  tad uz 

priekšu - mācies, dari un 

attīsties. Cilvēks var gan-

drīz visu, tikai jāzina kon-

krēti, ko viņš grib. Katram 

cilvēkam, kaut kas patīk, nevar būt, 

ka nav nekādas vēlmes, jāmēģina, 

tad sevi visur. Ja nepatīk šis, tad nā-

kamais un, tad, kad tu jau izmēģināji 

visu, kaut kas obligāti iepatiksies vai-

rāk.  

Rakstura īpašības, kuras tu vis-

augstāk  vērtē cilvēkos? 

Labsirdību, atvērtību, izpalīdzību - 

tas laikam ir galvenais. 

Kas, tavuprāt, ir labāk -dzīvot 

tikai šodienai ,vai visu plānot? 

Manuprāt, labāk jādzīvo tagad un 

šeit. Ir grūti izplānot dzīvi, tu taču 

nevari pateikt, kas būs rīt, tad par 

nākotni ir vēl grūtāk domāt. Tas ir 

pats interesantākais, nezināt savu 

nākotni. Plānot var, bet ne tik nopiet-

ni, jādzīvo tagad šeit. 

Paldies par interviju, lai Tev izdo-

das sasniegt iecerēto ! 

PS Mēs ceram , ka Tu , Veronika, ar savu 

spēju aizraut nākamajā mācību gadā pārlieci-

nāsi savējos piedalīties  Pop klipa konkursā 

pilsētā . Citādi ir ļoti žēl, ka mūsējie aizstāv citu 

skolu godu... 

Līna, 12.a 



Ziemassvētku labdarības akcija.  

Pie mums ziema ir tik gara, ka izturēt var tikai tad, ja cilvēks savā iekšienē aizdedzina gaismu. Ziema pie mums ir 

tik auksta, ka to spēj izturēt tikai tad, kad silda sirds siltums… (Z.Mauriņa) 

Ar savu sirds siltumu, dāsnumu un labajiem darbiem jau vairākus gadus piedalāmies Ziemassvētku labdarības 

akcijā. Piparkūkas, mandarīni un citi našķi radīs svētku prieku daudzās bērnu  ģimenēs, kurās klājas grūtāk,  vientu-

ļāk. Skolotāji Anita un Artūrs kopā ar 5.-11.klašu dziedošajiem bērniem ir rūpējušies, lai ielīksmotu, svētkos sveiktu 

Višķu Sociālās aprūpes iestādes ļaudis. Daudzi mazā-

ko klašu izglītojamie savās somās varēs ielikt arī jaun-

us mācību piederumus. Joprojām notiek sadarbība ar 

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļu. 

Paldies izglītojamo ģimenēm, pedagogiem un citiem 

skolas darbiniekiem par atsaucību un sarūpētajām dā-

vanām!!! Darīsim arī turpmāk labus darbus, ne tikai 

svētkos, bet visa gada garumā! 

Vēlu skaistu, baltu un piepildītu svētku gaidīšanas 

laiku! Lai Tavās mājās uz palikšanu ienāk miers, saticī-

ba un pārticība! Lai Tu un Tavi mīļie ir veseli un stipri! 

Lai vienmēr kopā ar Tevi ir trīs mūžīgās vērtības- ticī-

ba, cerība un mīlestība! 

Skolotāja Ineta 

 

Ziemassvētku gaidās 

Logu rūtīs redzu papīra sniegpārsliņas, kuras tāpat kā sala veidotās nav identiskas. Tās rūpīgi griezuši bērni, jaun-

ieši vai pieaugušie. Šajā Ziemassvētku laikā vecumam nav nozīmes. Gaidīšana sakurinājusi visus. Šķiet, svētku rū-

ķīši gaidītājiem aptinuši neredzamas, siltākās un mīkstākās brīnumdzijas šalles, kuras spēj sasildīt katra sirsniņu. 

Mīļuma sildītavā kūst vienaldzības ledāji un aiz tiem iečalojas straujās līdzjūtības un izpalīdzības upītes. Cilvēki do-

das uz labdarības tirdziņiem, pērk iecienītos, mājās gatavotos gardumiņus. No piparkūku mīklas top kārumnieku še-

devri: mazie piparkūku vīriņi, rotājušies ar glazūras pogām dancina piparkūku tāmītes. Saldās piparotās mīklas lācī-

ši, pelītes, egles un sirsniņas jautrā svētku solī iesoļo mūsu mājās. Decembrī mandarīnam ir īpaša nozīme. Domāju, 

ka ne velti, jo ar to var dāsni uzcienāt draugus, iedalot katram pa rudajai sulīgajai daiviņai. 

 Domāju, ka Ziemassvētku lielākais brīnums ir tieši 

šis adventes laiks, jo gaidot sirsnīgos svētkus mēs paši 

radām mazītiņus, bet priecējošus brīnumiņus. Tiek rotā-

tas zaļumzaļās egles un rotājot tās ar krāšņākajiem deko-

riņiem, mēs pamanām, ka esam izrādījuši arī sevi ar la-

bajiem darbiem un esam uzvilkuši brīnišķīgāko rotu – 

smaidu un atklājuši dzidro mirdzumu savās smaidošajās 

acīs.  

 Saka, ka ziema ir tumšākais gada laiks, bet šajā 

tumsā gaisma spēj spīdēt žilbinošākajā mirdzumā. Mazas 

laimītes laistās cilvēku sirdīs, to cilvēku, kuri gaida … 

Kintija Vingre  



Dod man cerību 

Šodien, hotelī, es redzēju 6 

cilvēku ģimeni. Visi bija laimīgi un 

priecīgi. Es pajautāju, kāpēc viņi 

Ziemassvētkus svin hotelī un no 

kurienes viņi ir. ,,Mēs esam no 

šejienes. Mūsu māja vakar node-

ga līdz pamatiem. Par laimi, mēs 

visi tikām ārā dzīvi, kas šos Zie-

massvētkus padara īpaši priecī-

gus.’’ teica tēvs. 

Šodien, Ziemassvētku vakarā, 

es pa telefonu runāju ar savu 9 

gadus veco meitiņu. Es biju ko-

mandējumā. Pajautāju viņai, ko 

viņa vēls uz Ziemassvētiek. Viņa 

pateica, ka to, lai es biežāk būtu 

mājās un ar viņu kārtīgāk parunā-

tu. 

Pirms pusgada nomira mans 

vīrs. Tagad, Ziemassvētkos, mans 

sešus gadus vecais bērns, kad 

pajautāju, ko viņš vēlas dāvanā, 

atbildēja, ka viņš vēlas, lai tētis 

atgrieztos. 

Šodien, strādājot asins bankā, 

ienāca meitene un pateica, ka 

viņa šausmīgi baidās no adatām. 

Pēc tam, kad viņa noziedoja asi-

nis, es pajautāju, kāpēc viņa ziedo 

tās, ja viņai bail no adatām. Viņa 

atbildēja, ka pirms pieciem ga-

diem, tieši Ziemassvētkos, viņai 

nomira brālis no asins trūkuma, 

tāpēc nu viņa nāk un iedot asinis.  

Satiku vecu draugu, kuram pirms 

gada bija problēmas ar sievu un viņi 

vēlējās laulību šķirt. Tagad viņiem 

viss ir lieliski. Es pajautāju, kā vi-

ņiem izdevās laulību glābt. Viņš at-

bildēja, ka viņš pameta savu darbu 

un tagad strādā kur citur. Alga ir 

mazāka, taču viņam ir vairāk laika 

savai sievai. 

Esmu precējies ar savu sapņu 

sievieti. Pabeidzot skolu, devos viņu 

meklēt universitātē. Nekā. Pabei-

dzot universitāti, devos viņu meklēt 

Nujorkā. Nekā. Vēlāk devos viņu 

meklēt San Francisko. Nekā. Atgrie-

žoties mājās, Latvijā, uz Jauno ga-

du, es satiku savas māsas labāko 

draudzeni. Viņa pievienojās mums 

uz vakariņām. Es viņu atradu. 

Mans jaunākais brālis, kas bijis 

akls, kopš piedzimis, šodien noņē-

ma apsējus pēc operācijas un atkal 

varēja redzēt. Pirmais, ko viņš ierau-

dzija, bija mamma. ,,Tu esi tik pats 

skaista, cik es biju iztēlojies visus 

šos 19 gadus.’’ Bija pirmais, ko viņš 

viņai pateica. 

    Nanija, 7.b 

Gāju uz veikalu, lai nopirktu Zie-

massvētku dāvanas. Pie kases man 

priekšā stāvēja sieviete ar 20 vienā-

dām kastēm, kurās atradās vienādi 

krekli un bikses. Kad paprasīju, kā-

pēc viņa to visu pērk, viņa atbildēja, 

ka taisās to ziedot bez mājām pali-

kušiem cilvēkiem. 

Šodien ar vīru bijām pirkt Zie-

massvētku dāvanas. Vīrs ieraudzīja 

2 lielas lego kastes un vēlējās tās 

nopirkt mūsu abiem dēliem, taču 

mums nepietika naudas. Pēc īsas 

apspriedes mēs devāmies tālāk. 

Pie kases, pēc pusstundas, mums 

iedeva abas lego kastes un pateica, 

ka kāds vīrs atnācis ar viņām, norā-

dījis uz mums un pateicis, ka pērk 

tās priekš mums un lai pārliecinā-

tos, ka mēs tās saņemam. 

Šodien, ar savu vīru svinot 

Jauno gadu, es pēkšņi sapratu, ka, 

ja kāds man pirms 2 gadiem būtu 

pateicis, ka mana dzīve būs šāda, 

ar maniem pāridarītājiem, kas mani 

vajāja skolā, būtu vieglāk cīnīties.  

Redakcijas sleja 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 

Decembris ir atnesis ne tikai sniegu, bet arī svētku noskaņu un, cerams, vēl 

labāku noskaņojumu. Ziemassvētki ir laiks, kad katram cilvēkam vajadzētu 

izdarīt ko labu priekš citiem. Pasaki kādam labus vārdus, apskauj savus 

mīļos, iepriecini kādu! Dzīve ir viena, tā ir jānodzīvo tā, ka nepaliek nekā 

jauka, ko neesi paveicis. Daugavpils 12.vidusskolas redakcija ir čakli strā-

dājusi, lai izveidotu šo numuru un nu tas ir tapis!  

Ja Tev ir kādi ieteikumi vai Tu vēlies piedalīties avīzes tapšanā, raksti uz šo 

e-pastu. 

thorned-heart@inbox.lv 

Nanija. 

Avīzi salika: Kristers – Raivo Krams 8.a klase 
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