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    Septembris mūsu skolā pagājis ļoti strauji un nemanāmi. 

Pirmais mācību mēnesis ir beidzies, bet palika daudz pozi-

tīvu atmiņu. 

    Septembris bija pasākumu pilns. Viss sākās jau 2. sep-

tembrī, kad pēc lielas atpūtas, mēs atgriezāmies skolā, kur 

mūs sagaidīja skola un skolotāji, un pirmā adoptācijas die-

na, kura tiešām bija nepieciešama, lai pierastu pie jaunā 

dzīves ritmā. 

Skolu šajā mēnesī atceramies ne tikai ar mācībām, bet arī 

ar krāšņām bizīšu un bižutērijas die-

nām, ar futbola 

sacensībām Ar 

iedvesmojošām 

dzejas dienām, 

kad mūsu skolā 

viesojās dzejnieki, 

bet mūsējie Jānis, 

Evita un Vlads pie-

dalījās konkursā  

“Zelta sietiņs” 

Pēc tam bija arī neaizmirstamā sporta diena, kur katra 

klase gribēja parādīt, cik tie ir stipri un draudzīgi. 

Mēnesis noslēdzās ar Miķeļiem, kuros visi varēja ap-

meklēt mūsu skolēnu rīkoto Miķeļtirdziņu. Jau, ienā-

kot tajā, varēja just ar kādu mīlestību bija gatavoti visi 

cienasti. 

    Nevajag aizmirst, ka šajā mēnesī pēc ilgas atmodas 

uzsāka savu darbu skolas avīze. 

Lai mums visiem ir vēlme darboties un atbalstīt vie-

nam otru ! 



    Beidzies konkurss „Jauno žur-

nālistu skola”, kur ap 70 pusaudžu, 

sākot no 9 līdz 12 klasei, 4 dienu 

laikā uzzināja, kaut ko jaunu par 

žurnālista darbu. 

   Pirmajā dienā visi sapulcējās-

Valsts ģimnāzijā un ļoti uztraucās, 

jo pirmo reizi redzēja viens otru. 

Mums pastāstīja, ko mēs darīsim 

un uzzināsim visa konkursa laikā. 

Mēs saņēmām jaunas zināšanas no 

lekcijām, kuras vadīja šīs profesi-

jas profesionāļi. Dienas beigās va-

rēja izvēlēties ekskursijas maršrutu 

trešdien.ai. 

   Otrā diena visiem jau šķita inte-

resantāka, pirmkārt, daudzi jau bija 

iepazinušies savā starpā. Otrkārt, 

otrās lekcijas laikā mums sākās 

prakse, ciemiņi no avīzes „Seičas” 

sadalīja mūs pa grupām un iedeva 

iespēju pašiem izdomāt rakstu no-

saukumus, pēc tam arī izvēlējās 

labākos. 

   Trešo dienu daudzi gaidīja vis-

vairāk, jo tā bija ekskursijas diena, 

kurā grupa no 5 vai 6 cilvēkiem 

devās uz savu vietu, kur varēja re-

dzēt žurnālistu darbu ikdienā. 

Variantu, kur doties bija ļoti 

daudz. Pusaudži apmeklēja uzņē-

mumu „Dautkom”, kur mēģināja 

lasīt ziņas un redzēt īsto uzņemša-

nu. Citi devās uz uzņēmumu 

„Gorod.lv”, kur iepazinās ar darbu 

interneta izdevumā, vēl bija iespē-

ja apmeklēt citas redakcijas un 

Daugavpils Universitātes fakultā-

tes. 

  Katrs uzņēmums pastāstīja par 

savu pieredzi, un pusaudži pirmo 

reizi redzēja žurnālistu darbu tik 

tuvu.  

   Ceturtā diena sākās ar ļoti svarī-

gu jautājumu: „Kas pēc šīm kon-

kursa dienām vēl grib kļūt par žur-

nālistu?”. Uz šo jautājumu pozitīvi 

atbildēja jau mazāk par pusi no 

mums. No tā var secināt, ka mēs 

sapratām, cik grūts ir žurnālista 

darbs.  

   Pašā sākumā mēs aizpidījām an-

ketas par konkursu, un tās tika ap-

kopotas. Pirmajā daļā katra grupa 

prezentēja un stāstīja, kur viņi bija 

vakar. Visiem tas bija interesanti, 

jo diemžēl katrs nevarēja apmeklēt 

visus uzņēmumus. Pēc tam ciemos 

bija atnākusi „Gorod.lv” dibinātā-

ja, viņa pastāstīja plusus un mīnu-

sus interneta izdevuma darbā. Tā 

arī piedāvāja sadarboties un rakstīt 

savus rakstus, kas būt ievietoti šajā 

mājas lapā. Tas ļoti iepriecināja 

visus, jo tā ir laba iespēja praksei. 

   Konkurss ir beidzies, bet no tā 

mēs ieguvām ļoti daudz. Gribētos 

vēl reiz pateikties tiem, kas izdo-

māja šo pasākumu. Gribētos, lai 

tādu būtu vairāk, jo mūsdienās ir 

ļoti daudz iespēju un ir jāpalīdz 

jauniešiem atrast savu ceļu.  

Līna, 12.a 

Skolas talants- 

            Patrīcija Litauniece 

 

1.Kādi ir Tavi talanti? 

  Mani talanti ir tikai manu vecāku 

un skolotāju sasniegumi. Man lie-

kas, ka talants ir tas, ko tu ļoti labi 

māki. Tātad es māku spēlēt klavie-

res, ērģeles un vēl nedaudz ģitāru. 

Vēl man ļoti patīk veidot radošos 

darbus. 

2.Kādi ir tavi sasniegumi? 

  Es esmu piedalījusies koncertos, 

konkursos, valsts konkursos un 

starptautiskos konkursos. Arī bija 

pieredze piedalīties ar ansambli 

gan konkursos, gan koncertos. Pie-

dalīties ir forši, jo tu ne tikai piln-

veido sevi, bet arī apskati Latvijas 

un ārvalstu skaistās vietas. 

3.Kur tu smelies iedvesmu? 

   No vienas puses iedvesma ir 

mans pienākums pret vecākiem un 

maniem skolotājiem. Jo tā ir jeb-

kuram skolotājam prieks, kad redz 

savu audzēkni piedaloties konkur-

sos. Bet no otras puses, tā ir mana 

sirds, jo es arī turpmāk gribu savu 

dzīvi saistīt ar mūziku. Smeļos ie-

dvesmu arī no saviem vienau-

džiem, kuri piedalās konkursos. 

4.Kas ir tas, kā dēļ tu nepamet to, 

ko dari? 

  Kā jau minēju, es gribu savu dzī-

vi saistīt ar mūziku. Man tas, ko 

daru, arī ļoti patīk. 

5.Kā tu redzi pasauli? 

  Savu nākotnes pasauli es redzu 

radošu. Tagadējo – mācīties, mācī-

ties un vēlreiz mācīties! Mūziku 

var mācīties visu dzīvi. 

 Ppaldies par sarunu ! 

 Nanija, 7.b 

Juano žurnālistu skola 

Skolas talanti 



Ko par ”lielo” skolu domā 5.a klase? 

Skolā skolotājas bija dīvainas.  

No sākuma es pat sabijos, ieejot tik lielā skolā. 

Ļoti skaista un liela skola . 

Šajā skolā ļauj starpbrīžos staigāt uz  veikalu un šeit ir daudz bērnu.  

Skolotāji baras tikai par to ,ko es esmu izdarījis.  

Mani pirmie iespaidi bija forši, plaša skola, labi skolotāji un, protams, 

plaša laba ēdnīca.  

 Sākumā es domāju, ka es ap-
maldīšos lielajā skolā.  

Skolotāji baras tikai par to, ko es esmu izdarījis.  

 Mani pirmie iespaidi bija forši, plaša skola, labi skolotāji un, protams, plaša laba ēdnīca. 

Visi skolotāji ir super! 

Skola vairs neliekas tik liela.   

TAGAD 

Mācīties ir grūtāk.  

Skolotājas ir ļoti mīļas.  

Šajā skolā var iemācīties daudz ko jaunu. 

Madara, 7.b 



Ko par ”lielo” skolu domā 5.b klase? 

Šajā skolā ir labi bērni, daudz draugu un jaunas telpas.  
Skola ir ļoti liela.  

Šī skola ir kā labirints, liela, daudz kabinetu. 

Liekas, ka pagaidām ir ļoti viegli, bet pēc tam 

būs ļoti grūti.  

Ļoti garšīgs ēdiens. Ir interesanti. 

TAGAD 

Ļoti daudz priekšmetu, labas skolotājas.  

Šajā skolā ir vairāk bērnu.  

Patīk, jo starpbrīdī var iziet ārā.  

Skola atstāj lielas un skaistas skolas iespaidu. 

Madara, 7.b 



   Šajā lappusē jūs uzzināsiet vai-

rāk par mūsu skolas skolēnu Ņiki-

tu Masjuku no 12. A klases un to, 

ar ko viņš ir talantīgs. Intervējot 

Ņikitu ,salauzām stereotipu, ka 

sportistus interesē tikai un vienīgi 

sports. 

1. Pastāsti, ar ko tu nodarbojies 

un cik sen? 

   Es nodarbojos ar grieķu-

romiešu cīņu. Nodarbojos es jau 

8 gadus, no 10 gadu vecuma. 

2. Vai tava aizraušanā netraucē 

tev mācībās? Un vispār, kā klā-

jas mācībās? 

   Protams, ka nē, jo nevar trau-

cēt tas, kas patīk. Man  ļoti labi 

sanāk savienot to. Manuprāt, 

mācos es labi, jo vidējā balle ir 

8, mani tas apmierina. 

3. Tev noteikti ir ļoti daudz god-

algotu vietu un medaļu. Vai tu 

nevarētu pastāstīt par to sīkāk? 

    Jā, man bija daudz uzvaru. 

Esmu  daudzu starptautisku sa-

censību  vecuma grupā no 15 

līdz 18 gadiem uzvarētājs Trīs 

reizes uzvarēju Latvija čempio-

nātā, divas reizes -vecuma grupā 

no 18 līdz 21 gadam un vienu 

reizi pieaugušo grupā no 21 ga-

da. 

Es ieguvu 7.vietu Eiropas čem-

pionātā un šogad 9. vietu pasau-

les čempionātā. 

4. Tu laikam daudz ceļo, patei-

coties savai aizraušanai. Pastās-

ti kurās valstīs tu biji un kurās 

valstīs tev patika visvairāk? 

  Es biju ļoti daudzās valstīs, biju 

gandrīz visā Eiropā. Visvairāk 

man patika Bulgārijā, Bosnijā un 

Hercegovinā, Vācijā un arī Nor-

vēģijā. 

5. Vai tu vari nedaudz pastāstīt 

par savu ģimeni? 

  Man ir ļoti laba un draudzīga 

ģimene. Mana ģimene sastāv no 

5 ģimenes locekļiem: Es, mam-

ma, tētis, jaunākā māsa un suns. 

6. Kā tu pavadi savu brīvo lai-

ku? 

  Brīvā 

laika man 

ir ļoti 

maz, visu 

laiku aiz-

ņem tre-

niņi. 

Bet ,ja 

parādās 

brīvs 

laiks, tad 

es cenšos 

iziet ārā, 

pastaigā-

ties ar 

draugiem 

un pael-

pot svai-

gu gaisu. 

7. Kā tu 

jūties 12. 

klasē, vai ir kāds uztraukums? 

  Nē, es nejūtu nekādu uztrauku-

mu. Manuprāt, tā jābūt, dzīve iet 

uz priekšu. 

8. Kādi ir tavi nākotnes plāni? 

  Pirmais variants ir, ka divus 

gadus  es trenēšos, gūšu jaunas 

uzvaras. Gribu tikt Olimpiskajā 

vienībā. Tad mana dzīve būs 

saistīta tikai ar sportu. 

Otrais variants ir stāties RTU. Es 

ļoti gribu palikt un dzīvot Dau-

gavpilī. 

9. Ko tu varētu ieteikt tiem, kuri 

savas aizraušanās dēļ nepaspēj 

mācīties? Un arī tiem, kuri ne-

var izvēlēties ar ko viņiem no-

darboties? 

   Es ieteiktu izvēlēties to, kas 

jums ir tuvāks. Ja jūs izvēlēsities 

sportu un ieguldīsiet visus spē-

kus tur, viss jums atgriezīsies. 

Jāizvēlas to, kas ļoti patīk. Jāda-

ra visu ar smaidu un jāizjūt tas 

patīkamais moments. Vai tas nav 

brīnišķīgi ,nodarboties ar to, kas 

tev pašam patīk?  

Paldies par interviju ! 

Līna, 12.a 

Intervija ar talantīgo skolēnu (viens no mūsējiem) 



Intervija ar skolotāju 

  Skolotāji ir tādi paši cilvēki kā  

mēs, ar saviem sapņiem.,mērķiem, 

savu ikdienu ...Mēs pastāstīsim 

jums par mūsu skolas skolotāju 

Ināru Užuli, komerczinību skolotā-

ju. 

1. Kur jūs mācījāties un kādas spe-

cialitātes ieguvāt? 

  Es pabeidzu Krāslavas 

1.vidusskolu. Pēc tam mācījos 

Daugavpils institūtā fizikas un ma-

temātikas fakultātē, pēc tā pabei-

dzu Daugavpils Universitātes vēs-

tures fakultāti, kā arī mācījos Me-

nedžmenta akadēmijā. 

2. Kāpēc jūs sākāt strādāt skolā? 

   12.vidusskolā es strādāju no 

1997.gada. Skolā bija vajadzīgs 

matemātikas un vēstures skolotājs, 

tā  es  sāku strādāt per skolotāju. 

3. Kas jums patīk un kas nepatīk 

skolotāja darbā? 

   Patīk tas, ka vienmēr esi 

kustībā, visu laiku ir kaut kas 

jauns. Patīk strādāt ar cilvē-

kiem un īpaši ar jauniešiem. 

Nepatīk atalgojums, un tas, 

ka skolotāja darbs netiek no-

vērtēts. 

4. Vai jums ir kāds vaļas-

prieks? 

   Man ļoti patīk mūzika, es 

spēlēju ģitāru un pati dziedu. 

Man patīk dažāda mūzika, tas 

ir atkarīgs no noskaņojuma. 

Man patīk ceļot, jaunībā es 

nodarbojos ar kalnu tūrismu, 

apceļoju gandrīz visu Eiropu. 

Vēl man ļoti patīk fotografēšana, 

patīk fotografēt cilvēku emocijas 

un dabu. 

5. Ko jūs vērtējas cilvēkos un sko-

lēnos? 

   Visvairāk es vērtēju atklātību, 

godīgumu, izpalīdzību, spēju risi-

nāt problēmas un ,protams, humora 

izjūtu. 

6. Jūsu lielais un mazais sapnis? 

  Mazais sapnis tas laikam būtu 

akreditēt nākamajā gadā program-

mu „Uzņēmējdarbības un vadītāj 

darbības pamati”. Bet lielais – ie-

mācīties profesionāli fotografēt un 

sarīkot izstādi. 

7. Par ko jūs gribējāt kļūt bērnībā? 

   No pašas bērnības gribēju kļūt 

par skolotāju, jau pirmajā klasē 

visu laiku teicu, ka būšu skolotāja. 

Pēc 8. klases gribēju iet uz Rīgas 

pedagoģisko skolu. Gribēju kļūt 

par mūzikas skolotāju. Nekad ne-

nožēloju par to, kas es esmu. 

8. Jūs visu laiku sasniedzat to, ko 

gribat? 

  Jā, visi mani mazie sapņi piepil-

dās. 

9. Ko jūs ieteiktu citiem, lai viņu 

sapņi piepildītos? 

  Pirmkārt, sapņot un neparko ne 

padoties, pat tad, ja šķiet, ka nekas 

nav sasniedzams. Es visu laiku pie-

turos Paula Koelju  teiktajam 

<<  Ja cilvēks kaut ko no sirds vē-

las, visa pasaule sadosies rokās, lai 

viņam palīdzētu. >> 

10. Ideālu cilvēku, protams, nav, 

bet kāds, jūsuprāt, ir ideāls skolēns 

un skolotājs? 

   Es domāju, ka ideālu cilvēku 

nav. Jebkurš skolēns  ir personība, 

kurai jāatrod pieeja. Skolotāji jau ir 

cienīgi cilvēki, jo viņi pilda ļoti 

grūtu darbu. 

Nav jābūt ideālam, jo tādā gadīju-

mā mēs palaižam būtību, meklējot 

ideālu. Katrs cilvēks ir ideāls, jo 

katrs ir neatkārtojams  un visi ir 

dažādi.  

Paldies par interviju ! 

Līna, 12.a 



Liks padomāt 

    1.Šodien es pamodos, izdzirdot 

putnu čivināšanu. Esmu kurls 

kopš 4 gadu vecuma.. 

 

  2.Manai draudzenei tika at-

klāts vēzis un pastāv minimāla 

iespēja, ka viņa dzīvos.. Tomēr 

viņa joprojām ir priecīgākais 

cilvēks, ko pazīstu. 

 

 3.Šodien vīrs, kas pirms 4 ga-

diem, dzērumā, notrieca manu 

meitu, ziedoja manam vīram 

nieri, kas izglāba viņa dzīvību. 

 

 4.Katra mana mūža diena ir me-

li. Es redzu visas šīs sejas, kuras 

lūkojas pretī tukšu skatienu. Es 

tēloju, ka esmu laimīga, bet patie-

sībā vēlos, lai tu redzētu cauri ma-

nai maskai un pateiktu, ka tev rū-

pu. 

 5.Mana matemātikas skolotāja 

mani nosauca par emocionāli ne-

stabilu, jo pametu klasi raudot, 

kad nomira mans labākais draugs. 

Es to nevienam neesmu teikusi un 

tieku pazemota par to katru dienu. 

  6.Mūsu skolā ir kāda meitene, 

par kuru visi smejas, jo viņa esot 

dīvaina. Patiesībā arī es klausos to 

pašu dīvaino rokgrupu, kuru viņa. 

Es slepeni mīlu visus viņas trakos 

panku apģērbus, es saprotu viņas 

tumšo dzeju, es domāju, ka viņas 

sarkanie mati izskatās vienkārši 

ideāli. Patiesībā viņa ir tieši tāda 

kā es, vienīgi ne gļēvule.. 

 

  7.Šodien es pasmaidīju pirmo 

reizi 3 gadu, 9 mēnešu un 28 die-

nu laikā.. Šodien man pateica, ka 

esmu brīva no vēža.. Rīt es dzīvo-

šu.. 

 

   8.Kāds puisis no manas skolas 

grūstīja apkārt kādu meiteni, un 

ņirgājās par viņu, līdz kāds no 

maniem draugiem viņu pārtrauca. 

Viņš pateica, ka viņš ir briesmīga 

persona, ja spēj pateikt tādas lie-

tas. Puisis pagājušonakt izdarīja 

pašnāvību. Dažreiz cilvēkiem, 

kuriem patīk darīt pāri citiem, 

sāp visvairāk.. 

   9.Kādu dienu runājos ar drau-

giem un sapratu, ka viņiem nav 

nekādu ideju par to, kas es es-

mu un kā jūtos, kas man patīk.. 

Nevienam to nav.. Neviens ne-

cenšas to uzzināt.. 

 

10.Esmu tāda veida meitene, 

kura vienmēr smaida, dod ci-

tiem padomus un dara visu, vis-

iem, lai palīdzētu. Bet iekšpusē, 

esmu stresa pilna. Es raudu, jo 

esmu depresīva. Es vēlētos, lai 

kāds pienāktu man klāt un vien-

kārši pateiktu, ''Es par tevi uztrau-

cos, tu man rūpi.'' 

 

11. Agrāk baidījos katru nakti. Es 

zināju, ka ja aizvēršu acis un aiz-

migšu, es varētu nepamosties. 

Kad biju maza, man vienmēr bija 

slikti sapņi. Tagad es nesapņoju 

vispār, tādēļ aizveru savas acis un 

vienkārši iztēlojos labāku dzīvi. 

Tagad sapņi, kurus sapņoju, ir 

mana reālā dzīve. 

 

12. Pirms iešanas gulēt, es ieska-

tos spogulī, noglaudīju sevi, un 

smaidīju. Esmu sasodīti skaista kā 

meitene ar svara problēmām. Un 

mani pilnībā neuztrauc ko citi sa-

ka vai dara.  

 Nanija, 7.b 



Novēlēt gribētu   -zināšanas, kas plešas Klusā okeāna plašumā. 

                              -izturību ,kas pielīdzināta Everestam-augstākai virsotnei pasaulē. 

                              -gudrību, kā orangutanam ,kas sajūtot ne tikai „ko un kā”, bet arī „kāpēc?” 

                                (kas ir gudrākais dzīvnieks pasaulē). 

Pateikt gribētu- maz zinoši cilvēki daudz runā, bet tie, kas zina daudz, runā maz. 

(Dace Vereba) 

Skolotāji – izglītojamajiem! 

Mēs gribētu novēlēt visiem būt aktīviem un piedalīties skolas dzīve, vienmēr atbalstīt un aizstāvēt tās  

godu! Cieniet skolu, kurā jūs mācaties!  

Izbaudiet katru mirkli ,kamēr esat jauni. Skolotāji ir kā jūsu otrie vecāki ,kas jūs atbalsta un dot zinā-

šanas.  

Nebastojiet stundas un vienmēr klausieties, ko saka stundās, gan jau kaut kas dzīve noderēs. 

Jebkuru konfliktu var nokārtot mierīgā veidā. Ne vienmēr ir jāiesaistās strīdos, ja ir domstarpībās, esat  

gudrāki un lieku reizi noklusējiet, skolotāji to novērtēs. 

Bet galvenais esiet tādi, kādi jūs esat un mācaties! 

                                                           (12. klašu skolēni) 

Es novēlu savai skolai ,tās skolēniem un 

skolotājiem, lai ikdienas darbs, biežāk sagā-

dātu prieku un gandarījumu. Lai jebkurā lai-

kā un vietā ,mēs atcerētos pat to, ka katrs  no 

mums ir cilvēks!!!!  

(Natālija Agafonova) 

Esiet pieklājīgi "Lūdzu un Paldies" daž-

reiz dara brūnumus! 

(Inese Ivana) 

"Doma rada darbību, darbība ieradumu ,ieradums 

veido raksturu, bet raksturs likteni." 

Sāciet ar labām domām un pozitīviem ieradu-

miem šo mācību gadu un, lai viss izdodas. 

(Natālija Seliņa) 

Ingrīda, 12.b 



Redaktora sleja 

Avīzi sagatavoja:   Kristers - Raivo Krams 8.a 

Sveiciens visiem oktobrī! 

Septembrī tika nolemts, ka Daugavpils 12.vidusskolas avīze tiks atjaunota! Savācām ne-

lielu komandu, sadalījām darbus, un te nu tas ir-oktobra numurs! 

Šis numurs tapis par godu mūsu lieliskajiem skolotājiem. Vēlos pateikt to, ka mūsu skolā 

ir paši labākie skolotāji. Visi ir interesanti, saprotoši, gudri un katram ir sava odziņa.  

Ja jums ir kādi ieteikumi, vēlaties piedalīties avīzes veidošanā vai kādas idejas, lūdzu, 

rakstiet uz šo e-pastu: 

thorned-heart@inbox.lv 

Laimīgu oktobri un gaišu dzīvi! 

Redaktore Nanija. 

Kristers  

Kristeram patīk klusums un 

miers. Brīvajā laikā viņš, ar da-

tora palīdzību, runā ar amerikā-

ņiem un citiem ārzemniekiem. 

Kristers ir mierīgs, pieklājīgs, 

draudzīgs un izpalīdzīgs.  

Ingrīda  

Ingrīda ir  ļoti radoša un izpalī-

dzīga. Viņai patīk strādāt gru-

pās un palīdzēt citiem, pavadīt 

laiku ar draugiem. Ļoti jautra, 

jauka un palīdzēs jebkurā jautā-

jumā. Nodarbojas ar mūziku. 

Līna  

 

Jauka, aktīva meitene. Vienmēr 

ir kāda radoša ideja padomā. Ja 

ko pasaka, izdara. Ļoti saproto-

ša un gudra meitene. 

Nanija  

Nanija ir drosmīga un uzticama.  

Viņa dievina rokmūziku un pa-

staigas. Ja apsola kaut ko, tad 

arī pildīs to, ko apsolīja. 

Madara  

Jauks, smieklīgs cilvēks. Dievi-

na jāt ar zirgiem un rakstīt dze-

ju. Ļoti izpalīdzīga. Neatstās 

nevienu cilvēku nelaimē. Uzti-

cama. Sasmīdinās pat akmeni. 
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