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Redakcijas sleja 

Pavasaris ir atnācis, tāpat kā putni, svaigais gaiss un zaļumi! Pavasaris ir laiks, 

kad viss sākas no jauna. Tas ir laiks, kad sāk ziedēt ziedi, kad rodas daudz 

jaunas dzīvības. Es dievinu pavasari. Kurš gan to nedievina?!  Svaigs gaiss, 

silta saule. Tas viss ir pavasarī. Ar pavasari atnācis arī šīs avīzes jaunais nu-

murs. 

Ja tev ir kādas idejas, ieteikumi, vai vēlies piedalīties avīzes veidošanā, raksti: 

thorned-heart@inbox.lv 

Ar cieņu, Nanija. 

2014. gada 15. martā es, Kintija Dzjadzina  un ķīmijas skolotāja Vita Vizule devāmies uz Latvijas Universitātes ķīmijas 

fakultāti, lai prezentētu savu eksperimentu „Kokvilnas un vilnas krā-

sošana ar dabīgām krāsvielām.”(Taču, lai nokļūtu Rīgā, mums  vis-

pirms vajadzēja  uzvarēt konkursā „Skolēni eksperimentē” Daugav-

pilī.) 

No sākuma bijām nedaudz nobijušās, jo dalībnieku bija ļoti daudz, 

taču mūs sadalīja piecās grupās pa 13 cilvēki katrā.  

Pēc pirmās prezentācijas noklausīšanās mēs devāmies uz ķīmijas 

fakultātes  laboratoriju, lai vērotu un piedalītos dažādos eksperimen-

tos, kuros izmantoja sauso ledu. Man uz rokas sadedzināja gāzes 

burbuļus, kas izskatījās ļoti bīstami, jo liesma uzliesmoja gandrīz 

līdz griestiem, vēl mēs vērojām ar sauso ledu pildītus burbuļus un 

daudz dažādus citus eksperimentus. 

Kopumā mums gāja labi, mūsu 13 dalībnieku grupā par prezentāci-

jas stāstīšanu ieguvām visvairāk punktu, par to balvā mēs saņēmām galda spēli „Audzēsim mežu!” un 3 pamācošas filmas 

par globālo sasilšanu un alternatīvās enerģijas izmantošanas veidiem. 

Ļoti ceru, ka arī nākošgad varēsim piedalīties interesantajā jauniešu forumā! Paldies skolotājai Vitai Vizulei  un Nataļjai 

Stankevičai par idejām un atbalstu ! 

Evita Kokina 8.a  
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Mazajiem  un  lielajiem  spalvu  kamoliņiem  ne-

sen  bija  svētki – 1. Marts – Starptautiskā kaķu 

diena. Lūk, daži interesanti faktiņi par minčiem. 

Kaķēni pirmo reizi murrā divu nedēļu vecu-

mā un tādā veidā paziņo mātei, ka tie ir pa-

ēduši. Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka murrā-

šana kaķim palīdz saārstēt brūces un nostip-

rina kaulus. Murrāšana iedarbina sadziedē-

šanas mehānismu, kas ir līdzīgs ārstēšanai 

ar ultraskaņu. Skaņa nostiprina kaulus un 

spēj noņemt stresu kaķa saimniekam. Zināt-

nieki joprojām nav vienisprātis par to, kā šī 

murrājošā skaņa rodas. 

Jo biežāk jūs runāsiet ar savu 

kaķi, jo biežāk viņš runās ar 

jums. 

* * * 

Kaķu pakaļkājām ir tikai četri 

pirksti. Priekšējām ķepām ir pie-

ci pirksti. 

* * * 

Kad kaķēni piedzimst, viņu acis 

ir zilas, bet vēlāk zilo krāsu vis-

biežāk nomaina cita krāsa. 

Kaķa deguna nospiedums ir unikāls, līdzīgi 

kā tas ir ar pirkstu nospiedumu cilvēkam. 

* * * 

Ja kaķa aste notrīs brīdī, kad viņš ir pie 

jums, tad ziniet, ka tā ir lielākā mīlestības 

izpausme pret jums. 

Kad kaķa acu skatiens nejauši sastopas ar 

cita kaķa skatienu, viņi vispirms samirkšķina 

acis un tad samiedz. Ja jūs vēlaties ātri sa-

draudzēties ar svešu kaķi, noķeriet viņa acu 

skatu, samirkšķiniet acis un tad ātri novēr-

siet skatienu. 

Iemesls, kāpēc kaķa acis tumsā spīd, ir 

šāds: kaķa acs ābola aizmugurē atrodas 

spogulim līdzīga membrāna, kas piešķir viņa 

skatam tumsā šo īpatnējo spīdumu. 
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Ēnu diena 

 Jau pagājis laiks, kopš 16 mūsu sko-

las skolēni ņēma aktīvu līdzdalību 

Ēnu dienās. Pirmo reizi šādā pasāku-

mā  piedalījās arī  2. un 7. klases sko-

lēni. Secinājums ir viens – jāizmanto 

šo iespēju, lai tuvāk iepazītu  savu 

profesiju un cilvēkus. 

 Bet šodien tiek piedāvāts Ērikas Bu-

žinskas pārdomas par tikšanos Zvēri-

nātu advokātu birojā „Borenius ” 

 

   Šogad es piedalījos Ēnu dienā, un 

ieguvu neaizmirstamu pieredzi, un patī-

kami pavadītu laiku. Es izvēlējos ēnot 

jurista profesiju, bet  viena jurista vietā 

man bija iespēja iepazīties ar veselu 

advokātu biroja darbu, darbiniekiem, kā 

arī uzzināt, kas ir vajadzīgs, lai kļūtu par 

advokātu. 

*** 

   Mana ēnu diena sākās Latvijas Uni-

versitātē, Juridiskajā fakultātē, kur man 

un pārējiem ēnotājiem bija iespēja iepa-

zīties ar to,kā notiek lekcijas. Lekciju 

vadīja viens no zvērinātu advokātu biro-

ja „Borenius” partneriem Lauris Liepa, 

šis advokāts ir ļoti prasmīgs un piepra-

sīts, ar ļoti aizņemtu grafiku. Man bija 

iespēja dzirdēt lekciju par lietu tiesībām, 

un tas bija ļoti interesanti, kā arī es uzzi-

nāju daudz ko jaunu. 

*** 

  Vēlāk mēs devāmies uz zvērinātu ad-

vokātu biroju „Borenius”, kur mūs laipni 

sagaidīja biroja administrators un piedā-

vāja ekskursiju pa biroju. Ekskursijas 

laikā mēs iepazināmies ar advokātiem. 

Vēlāk mēs devāmies uz konferenču zāli, 

kur mūs iepazīstināja ar jurista, advokā-

ta darbu, un ar ko nodarbojas 

„Borenius” birojs. Es biju diezgan pār-

steigta, cik daudzpusīgi var būt juristi. 

„Borenius” ir viens no lielākajiem advo-

kātu birojiem Latvijā, bet tā ir tikai viena 

filiāle, „Borenius” atrodas vēl Somijā

(sākotnējā atrašanās un dibināšanas 

vieta), Lietuvā, Igaunijā, Krievijā

(Sanktpēterburga) un arī ASV (New 

York). Es biju patīkami pārsteigta par to, 

cik ļoti laipni un pretimnākoši bija darbi-

nieki. Mani un pārējos 8 ēnotājus sada-

līja grupās un aizveda pie kāda no ad-

vokātiem, lai mēs iepazītos ar viņiem 

tuvāk. Es uzzināju tik daudz jaunu lietu 

p a r 

j u -

rista 

pro-

fesiju, piemēram, juristam nav jāiemā-

cās visi likumi, tas bija kā atvieglojums, 

jo sākotnēji man šķita, ka viņiem ir jāzi-

na no galvas visi likumi, bet nē. Vēl man 

pateica, ka ir jāmācās valodas, un pret 

to ir jāattiecas ļoti nopietni, jo bez valo-

dām tu nevarēsi kļūt ne par juristu, ne 

par advokātu. Vēl es uzzināju,  ka jurists 

ir zemāka pakāpe nekā advokāts, būtī-

bā, sākumā tu kļūsti par jurista palīgu, 

tad par juristu, tad par advokātu un vis-

beidzot tu vari kļūt par partneri, ja strādā 

advokātu birojā.  

*** 

 Dienas noslēgumā ēnotājiem bija ie-

spēja piedalīties tiesas sēdē kopā ar 

vienu no „Borenius” advokātiem. Es biju 

pārsteigta par to, kā notiek tiesas sē-

des, jo nekad nebiju apmeklējusi ie-

priekš. Pirmais, kas man bija ienācis 

prātā, ka tiesas sēdes būs līdzīgas, kā 

mums tās attēlo filmās. Es kļūdījos, jo 

gandrīz nekas nav patiesība no tā, ko 

mums rāda filmās. Advokātam ir jāģērbj 

mantija, bet nevajag nekādas parūkas. 

Ir daudz lietu, kuras atšķiras no tā, ko 

mums rāda televīzija, un mēs gūstam 

nepareizu priekšstatu par to.  

* * * 

 Esmu ļoti priecīga un pateicīga, par 

iespēju ēnot advokāta profesiju, jo es 

uzzināju ļoti daudz jaunas informācijas, 

un pārliecinājos, ka advokāti ir jautri, 

mērķtiecīgi un atbildīgi. Es noteikti ne-

aizmirsīšu šo ēnu dienu. 

Ērika Bužinska. 9.b 
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Intervija ar vienu no savējiem — Elīnu Leiskinu 

Elīna Leiskina 12. klases skolniece. 

Klases līdere.SD prezidente 3 gadus. 

Atsaucīga, gudra, izpalīdzīga, mērķtie-

cīga.  

 Klases audzinātāja Ineta Bogatā  par 

Elīnu saka : 

  Meitene, kura nebaidās no grūtībām- 

spēj, var un grib pārvarēt šķēršļus, izaici-

nājumus. 

 Skolniece, draudzene, māsa, meita, 

klasesbiedrene, skolasbiedrene… tāda, 

par kādu var sapņot jebkurš. 

  Dažreiz šķiet, ka Elīnai ir vairāk nekā 

24 stundas diennaktī, jo viņas darbaspē-

jas un gribasspēks, vēlme darboties un 

palīdzēt līdzcilvēkiem ir bez robežām. 

Bet tagad , lai runā pati Elīna. 

Ko nozīmē būt SD prezidentei? 

 Tas nozīmē kļūt atbildīgākai, kļūt 

aktīvākai un domāt ne tikai par sevi, bet 

arī sabiedrību sev apkārt. 

Kāpēc skolā jābūt SD? 

 Jo SD ir skolēnu balss, kuru sa-

dzird skolas vadība. Tieši SD ir tā vieta, 

kur tiek spriests par problēmām skolā un 

tiek meklēts risinājums. Te nav tikai 

viens viedoklis, bet te satiekas vairāki 

viedokļi. 

Ko tu guvi darbojoties SD 4 gadus? 

 Es ieguvu jaunus draugus, piere-

dzi un labi padarītu darbu sajūtas- gan-

darījumu.  

Tavs novēlējums nākamajam prezi-

dentam un domei kopumā! 

 Es novēlu to, lai atrastos tādi 

cilvēki, kuri vēlas darīt un dara. Man, 

laikam, jau jāsaka, bija tas gods, būt 

domes sastāvā, kad prezidents vēl bija 

Edvards Saušs, jo tās domes sastāvs 

mani iedvesmoja. Aktivitāte, radošums 

un galvenais bija vēlme. Jaunajam pre-

zidentam es novēlu ieviest kādas jaun-

as tradīcijas skolas pasākumu dzīvē un 

baudīt. 

Par savu lielāko sasniegumu es uz-

skatu… 

  spēju sevi pilnveidot un kļūt par 

to, kas es tagad esmu. 

Domāju, ka… 

 ja cilvēks kaut ko ļoti vēlas viņš 

noteikti agri vai vēlu to sasniegs, jo viss 

šajā dzīvē ir iespējams. 

Kāds ir, vai kādam jābūt šodienas 

Daugavpils 12.vidusskolas skolēnam? 

 Nav viena tāda noteikta ideāla, jo 

manā skatījumā katram mūsu skolas 

skolēnam ir jābūt, jāpaliek individualitā-

tei, jo tas padara šo skolu tik īpašu. Vie-

nīgais, kas varētu visiem būt kopīgs- 

vēlme mācīties, lielāka atsaucība skolas 

pasākumos. 

Es gribu pateikties… 

 skolas skolotāju kolektīvam, jo, 

mācoties šajā skolā 5 gadus un esot 

saskarsmē ar mūsu dažādajiem skolotā-

jiem, ir gājis visādi, bet vienmēr viss bei-

dzas labi un katrs no šiem skolotājiem 

man, kaut ko ir iemācījis, ko es varu 

ņemt līdzi sev, kā dzīves pieredzi ejot un 

tālāk mācoties augstskolā.  

Mans dzīves moto: Ejot dzīves ceļu var 

izvēlēties divu veidu ceļus. Viens ir 

viegls, bet otrs ir grūtāks. Noejot vieglāko 

ceļu, balvā tev būs jau pats vieglais ceļš. 

    Paldies Tev, Elīn , par visu, ko devi 

skolai- par uzvarām olimpiādēs, par dar-

bību SD, par izdomu, par labestību, par 

smaidu.... Lai Tava izdarītā izvēle gūst 

gandarījumu un piepildījumu sirdī ! 
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Pasmaidi  

Klasē trokšņo. Skolotāja ienāk klasē:                                  

-Kurš ir stulbs pieceļas! 

Jānītis pieceļas. 

-Tu esi stulbs? 

-Nē skolotāj, man vienkārši žēl, ka jūs viena pati 

stāvat!! 

Vecāki prasa dēlam: 

– Dēliņ, kā nokārtoji eksāmenu? 

– Vai, ļoti labi, visi bija sajūsmā! Rudenī pieprasa 

atkārtot. 

Stundas laikā izceļas briesmīgs pērkona negaiss, un 

skolotāja, lai nomierinātu bērnus, sāk stāstīt par zi-

bens rašanos. 

«Tad, lūk, Jurīt, pastāsti, kāpēc zibens nekad netrāpa 

vienā un tajā pašā vietā?» 

«Tāpēc, ka pēc pirmā spēriena tās vietas vairs nav.»  

Skolotājs bērniem mēģina paskaidrot vārda 

«brīnums» nozīmi.  

– Iedomājieties, ja viens vīrs nokrīt no baznīcas torņa 

un paliek dzīvs, kā jūs to sauktu? 

– Veiksme. 

– Bet ja tas pats vīrs nokrīt vēlreiz un paliek dzīvs, kā 

jūs to sauktu? 

– Negadījums. 

– Bet ja tas pats vīrs nokrīt vēlreiz un paliek dzīvs, kā 

jūs to sauktu? 

– Ieradums. 

Lekcija.  

Profesors: 

«Student, vai jūs guļat?!»  

Students:  

«Nē, es lēnām mirkšķinu.» 

Eksāmens. Pasniedzējs jautā: 

- Jautājums uz pieciem punktiem: ar ko mēra sprie-

gumu? 

- Nu labi, jautājums par četriem: vai spriegumu mēra 

ar ampērmetru, voltmetru vai ommetru? 

- Skaidrs, jautājums uz trīs: vai spriegumu gadījumā 

nemēra ar voltmetru?  

Skolotāja:  

- Tagad es jums pierādīšu Pitagora teorēmu.  

Pēterītis (no pēdējā sola):  

- Da necentieties, skolotāj, mēs Jums tā-

pat noticēsim.  
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Radošā lappuse 

  

 Un elpa sasalst. Tad nāk smaržas. Tas ir smaržu sajau-

kums. Es saožu savu sasalušo elpu, salu, nedaudzo sniegu un 

sasalušo pasauli. Man ir silti cimdi, mētelis un zābaki. Tādas ir 

ziemas sajūtas - pufīgs apģērbs, eskimosa sajūta un šī smar-

ža. Šis pirmais elpas malks ar smaržu sajaukumu. Ar laiku tu 

pierodi un vairs to nesaod. Tādam ir jābūt janvārim - ar ziemas 

smaržu. Ar šo kraso atšķirību no rudens mitrā, pat drēgnā gai-

sa. Šajā ziemā pat garaiņi no manas mutes ir citādi. Šajā zie-

mā viss ir citāds un to ,it kā pazīstamo ,var no jauna atklāt. 

Madara, 7.b klase 

Santa Kalinka 9.a 

Aiga Jēgera 10.a 

Edmuns Petkevičs 6.a 
Eva Kucina 9.b 

Māra Pēterfelde 11.a 
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Liek padomāt 

 Šodien labdarības iestāde, kurā es strādāju palī-

dzēja atrast mājvietu kādai ļoti nabadzīgai ģimenei, 

kas nekad nav dzīvojuši personīgā mājā vai dzīvok-

lī. Kad mēs parādījām viņu trīs dēliem viņu guļam-

istabu viņi bija šokā un apjukuši, jo šajā mājā vi-

ņiem bija katram sava gulta, bet viņi bija pieraduši 

vienmēr ar visu dalīties, tāpēc vienmēr gulējuši 

šaurā, kopīgā gultā viens blakus otram. Viņi bija 

laimīgi..  

Šodien bezpajumtnieks, kuram es vienmēr atdodu 
ēdiena pārpalikumus, jo naktī slēdzu ciet savu pār-
tikas veikaliņu man uzdāvināja dzimšanas dienas 
kartiņu. Es tikai vienu reizi esmu teicis viņam, kad 
man ir dzimšanas diena. Tas bija pagājušajā gadā, 
kad man pie ēdiena ratiņiem bija piesiets balons, 
ko man bija uzdāvinājis kāds regulārais apmeklē-
tājs. Tā bija diena, kad iepazināmies.. 

Tieši šodien aprit septiņi gadi kopš mans labākais 

draugs ir uzvarējis vēzi. Viņš ir pabeidzis koledžu, 

sācis savu mazo biznesu, saticis sapņu sievieti un 

šobrīd viņam ir veselīgs, 1 gadu vecs dēls. Katru 

brīdi, kad es viņu redzu, viņš smaida.  Un vienmēr 

man saka :'Man ir dota otra iespēja, mazais! Es to 

izdzīvošu pareizi!" 

Mans astoņus gadus vecais brālis ienāca istabā un 

raudāja skatoties kā es un vecāki atkal kliedzām 

viens uz otru. Viņš klusā balstiņā pateica :"Es vē-

los, kaut jūs mīlētu viens otru tikpat ļoti, cik es mīlu 

jūs.” 

Šodien, kad vairāk nekā piecsimt draugu un klases-

biedru ieradās uz mana jaunākā brālēna bērēm, es 

prātoju, kur viņi visi bija, kad viņš uzrakstīja vēstuli, 

kurā bija teikts :"Man vairs nav atlicis nekas un 

neviens, kā dēļ dzīvot.” 

Šodien 16 gadus veca meitene, kuru es pazīstu, pakārās. Viņa to izdarīja pēc tam, kad bija savai mammai pastāstījusi, ka viņa iepriekšējā naktī bija piedzērusies un tika izvarota. Viņa bija atstājusi zīmīti: ''Es vēlējos, lai tu man noticētu.'' 

Šodien pirmo reizi 3 gados es bezpajumtniekam 

kuram es eju katru dienu garām iedevu dažus dolā-

rus. Es nezinu kas mani pamudināja uz to, bet kad 

braucot mājās no darba man pārplīsa riepa tas pats 

vīrietis man palīdzēja mašīnu nostumt no ceļa un 

nomainīt riepu. 

Šodien es beidzot aprunājos ar 80 gadus veco vī-rieti kas jau ilgus gadus katru dienu sēž upes krastā un vēro dabu. Viņš saka ka katru dienu nāk, jo vi-ņam patīk vērot dabu un klausīties upes skaņās. Blakus atrodas tilts. Izrādās ka šis vīrietis ir jau pār-liecinājis 8 cilvēkus neizdarīt pašnāvību ielecot upē no tilta. 

Man pie mājām ir bezpajumtnieks ar daudziem teto-

vējumiem no kura es jau pāris mēnešus stingri iz-

vairos. Kurš būtu domājis ka tieši viņš mani izglābs 

kad kāds psihopāts mani ievilka šķērsielā pāris 

minūtes no manas mājas. Klaidonis izleca no neku-

rienes un iepūta uzbrucējam sejā piparu gāzi. Kad 

es viņam prasīju kā lai pateicas vienīgais ko viņš 

vēlējās bija lai es pret viņu uz ielas izturos kā pret 

jebkuru citu personu. 
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