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SKOLA -MŪSU MĀJAS, KUR MĒS 

NĀKAM MĀCĪTIES  

Veiksmīgs mācību process noris, ja tajā ir iesaistīti   

un jūtas atbildīgi visi izglītības iestādes darbinieki, skolotāji, 

skolēni un, protams, ieinteresēti un gatavi sadarbībai izglītoja-

mo vecāki/ aizbildņi. 

  Vecāki/ aizbildņi ir atbildīgi par to, lai bērns regulāri apmek-

lētu skolu. Neapmeklējuma gadījumā jāinformē klases audzi-

nātājs un jābūt attaisnojošam dokumentam. 

  Uz skolu izglītojamie nāk mācīties. Cienījamie vecāki, atcerē-

simies, ka jūsu bērniem tiek uzdoti mājas darbi, kuri  jāpilda 

katru dienu un pilnā apjomā. Pasekosim un, nepieciešamības gadījumā, palīdzēsim! 

     Mēs dzīvojam sabiedrībā un esam pakļauti dažādiem likumiem un noteikumiem, arī 

katrā ģimenē pastāv savas prasības. Skolā ir jāievēro „Daugavpils 12. vidusskolas iekšē-

jās kārtības noteikumi”, ar kuriem ir iepazīstināti gan skolēni, gan arī jūs, cienījamie 

vecāki.  

     Labi audzinātam cilvēkam ir jādomā par to, kāds ir viņa apģērbs (ikdienā- lietišķs, 

svētkos- svinīgs, sporta stundās- sporta forma), kā viņš komunicē ar līdzcilvēkiem, cik 

viņš ir pieklājīgs.  

     Pievērsīsim uzmanību aksesuāriem, priekšmetiem, ko skolēni ņem līdzi uz skolu: 

mobilajiem telefoniem, elektroniskajām spēļu iekārtām, planšetdatoriem… Vai viss ir 

nepieciešams mācību procesam? 

     Inteliģenta cilvēka tēlu veido nevis labklājības līmenis, bet ētisko prasību līmenis, kas 

tiek veidots jau ģimenē. Sabiedrībai ir vajadzīgi labi audzināti cilvēki, kuri ievēro labas 

uzvedības pamatlikumus. Runāsim ar saviem bērniem, atkārtosim, mācīsim labās ma-

nieres, lai dienās arī jūs varētu lepoties ar saviem gudrajiem, labi audzinātajiem, sapro-

tošajiem, izpalīdzīgajiem bērniem, kuri prot cienīt gan sevi, gan vienaudžus, gan pieau-

gušos cilvēkus. 

     Skola dod plašas iespējas…. Pulciņi, fakultatīvi, projekti, ārpusstundu pasākumi, kon-

kursi, olimpiādes, sporta aktivitātes ….Katram skolēnam ir dota iespēja sevi pilnveidot, 

apliecināt, ir nepieciešama tikai vēlme. Atcerēsimies, jo vairāk dari, jo vairāk var paspēt. 

     Bērns ir katra vecāka lepnums un vislielākais dārgums, tāpēc, cienījamie vecāki, vel-

tīsim viņiem vairāk uzmanības, laika, mīlestības, sekosim viņu mācībām, uzvedībai, 

būsim vienoti prasībās un atcerēsimies, ka pēc cilvēka uzvedības spriež par skolu, spriež 

par ģimeni.  

      Paldies par sapratni, atbalstu un cerot uz turpmāko sadarbību,  

      skolas direktore E. Boliņa 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiekat aicināti piedalīties Tiekat aicināti piedalīties   

Ziemassvētku labdarības akcijā,Ziemassvētku labdarības akcijā,    

ziedojot saldumus (konfektes, cepumus, ziedojot saldumus (konfektes, cepumus, 

šokolādi u.t.t.), kuri tiks nogādāti bērnu šokolādi u.t.t.), kuri tiks nogādāti bērnu 

ģimenēs (ar materiālām grūtībām), Latvi-ģimenēs (ar materiālām grūtībām), Latvi-

jas Sarkanā Krusta Daugavpils filiālē un jas Sarkanā Krusta Daugavpils filiālē un 

Višķu sociālās aprūpes iestādē.Višķu sociālās aprūpes iestādē.  

 Jūsu ziedojumi tiks gaidīti līdz 

16.decembrim (pie klases audzinātājas 

vai sociālā pedagoga). 

 16.decembrī notiks arī Ziemassvētku 

tirdziņš. Daļu no ietirgotās naudiņas 

tiekat aicināti ziedot mandarīnu iegādei. 

 Mājās gatavotie našķi būtu lielisks cie-

nasts Višķu sociālās aprūpes iestādes 

ļaudīm. 

 

Skaistu un piepildītu Ziemassvētku 

gaidīšanas laiku!!! 

-Sociālais pedagogs Ineta-  

Avīze vecākiem 



Mūsu izglītības iestādē iespēja iegūt vidējo izglītību tiek dota visiem, 
pedagogi prot motivēt un atbalstīt mācību procesā.  

 

DAUGAVPILS 12.VIDUSSKOLĀ IR IESPĒJA  IEGŪT GAN 

PAMATSKOLAS, GAN VIDUSSKOLAS IZGLĪTĪBU  

CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI 

 Vispārējās pamatizglītības programmu ( 1.-9.kl.) 

 Vispārizglītojošā virziena izglītības programmu ( 10.-12.kl.) 

 Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu ( 10.-12.kl.) 

 

Daugavpils 12.vidusskola aicina savā pulkā skolniekus, kuri vēlas iegūt izglītību  tālmācībā ( gan 

saziņa internetā, gan individuālās konsultācijas no 10.līdz 12.klasei).  

Skola ir atvērta pārmaiņām, draudzīgs kolektīvs, atsaucīgi skolotāji, moderni kabineti. 

Tālmācības programma īpaši iederēsies tiem, kuri vēlas iegūt izglītību Latvijā, bet kādu laiku ir 

ārzemēs vai nevar ikdienā piedalīties mācību procesā, vai apgūst specialitāti, vai ... Ja rodas jau-

tājumi, noteikti nāciet, rakstiet, zvaniet ...Tas ir interesanti un saistoši ... 

www.daug12vsk.lv, 12vsk@daugavpils.apollo.lv, tel.nr.65438451 

ŠOGAD MĒS ESAM: 613  

Izglītojamie: 535 

Pedagoģiskie darbinieki : 48 

Tehniskie darbinieki :  30 

Skolā strādā psihologs : Linda Vingre 

Logopēds : Solvita Drozdovska 

Sociālais pedagogs : Ineta Bogatā 

DAUGAVPILS 12.IDUSSKOLAS 

ABSOLVENTU GAITAS 

2012./2013. MĀCĪBU GADĀ  

  

2 

Absolventu skaits 63 

Iestājās profesionālajās izglītības 

iestādēs 

14 

Iestājās augstskolās  46 

Strādā Latvijā/ārzemēs 2 1 
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STĀSTS PĀRDOMĀM 

Ik dienas mēs viens otram ko 

sakām. Reizēm apdomājam 

sacīto, reizēm nē. 

Pastāstīšu Jums  kādu stāstu. 

Reiz dzīvoja divas meitenes. 

Abām uz vaigiem bija vasarrai-

bumi. Vienu sauca Anna, viņa 

bija ļoti jautra un dzīvespriecī-

ga, otru- Marta, viņa vienmēr 

bija nomākta un skumja. 

Nomāktā Marta vaicāja jautra-

jai Annai: 

  - Kādēļ tu vienmēr esi tik jaut-

ra un laimīga? 

   - Tādēļ, ka man ir brīnišķīgi 

vasarraibumiņi. Man tētis stās-

tīja – tad, kad es aizmiegu, pie 

manis atlido eņģeļi, noskūpsta 

mani uz vaidziņiem un tie aiz-

sargā mani. Eņģeļus pie manis 

sūta Dievs, jo viņš mani ļoti mīl. 

Tētis sacīja – mani vasaras 

raibumi ir eņģeļu skūpsti, tādēļ 

es vienmēr esmu jautra un 

laimīga. Bet kādēļ tu esi tik 

skumja? 

Ar asarām acīs Marta atbildē-

ja: 

- Tas tamdēļ, ka arī man tāpat 

kā tev ir vasarraibumi. Mans 

tētis teica – tad, kad es aizmie-

gu, atlido mušas, nosēstas man 

uz vaigiem un nosmērē manu 

seju. Tētis teica, ka mani vasar-

raibumi ir mušu atstātās pēdas   

 

LABO DARBU SIENA 

Mazās skolas bērni kopā ar tēti 

un māmiņu novembrī būvēja 

LABO DARBU SIENU. Šogad 

sienā iemūrējām 450 labos 

darbus, liekot  ķieģelīti pie ķie-

ģelīša. Darbs ritēja jautri un 

raiti. Tas sagādāja prieku, jo 

izrādās kopā mēs varam tik 

daudz..... Šogad mums sanāca 

siena, bet nākamgad mēģinā-

sim būvēt MĀJU  
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Skolas  psiholoģe, Linda Vingre 

D ārgie vecāki, mēs ikviens ceram uz labām attiecībām ar bērnu. Neveltot 

laiku attiecību veidošanai, tas ir neiespējami. Mīlestība nozīmē veltīt 

laiku. Katru dienu, kaut vai nelielu laika sprīdi veltīsim sevis izzināšanai un mīlestī-

bas pilnai komunikācijai ar saviem bērniem. Uzdrošināsimies viņiem nodot vēstīju-

mu, ka viņi mums ir svarīgi, nepieciešami, ka mēs viņus mīlam. Ikdienas steigā bieži 

vien ir grūti pievērst umznību it kā nenozīmīgām, bet mūsu, vecāku un bērnu attiecī-

bās svarīgām lietām. Lai turpmāk minētie domu graudi mums palīdz veidot ikdienas 

komunikāciju. 

 Es sazinos ar bērnu godīgi un ieinteresēti. 

 Es parādu, ka man patīkami ar viņu sarunāties. 

 Es sāku komunikāciju ar bērnu, pievēršot uzmanību viņa pozitīvajām īpašībām 

un talantiem. 

 Es iedrošinu bērnu nezaudēt humora izjūtu pat nepatīkamos brīžos. 

 Es mudinu bērnu noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un risināt problēmas.  

 Es palīdzu bērnam nenovirzīties no mērķa, kamēr tas nav sasniegts. 

 Es mudinu bērnu pieņemt uzslavas un izsmieklu, neuztverot to pārāk nopietni.  

 Es iedrošinu bērnu izteikt savu patieso viedokli un jūtas. 

 Es palīdzu bērniem attīstīt paškontroli. 

 Es paskaidroju bērnam, ka dažreiz dzīvē nenotiek tā, kā mums gribētos. 

 Es iedrošinu bērnu cienīt un mīlēt pašam sevi arī tad, ja viņam neveicas tik labi. 

 Es cenšos veidot bērna ikdienas dzīvi, bet neiegrožoju viņu. 

 Es iedrošinu bērnu uzņemties atbildību par savu rīcību. 

 Es palīdzu bērnam meklēt un atrast pozitīvo dzīvē. 

 Es palīdzu saprast bērnam, ka mūsu dzīvi nosaka nevis gadījumi un notikumi, 

bet gan mūsu attieksme pret tiem. 
 

Dārgie vecāki, katra mūsu dzīves sekunde ir jauns un unikāls Visuma mirklis, brī-

dis, kas nekad vairs neatgriezīsies. 

Ko mēs mācām saviem bērniem? Mēs viņiem mācām, ka divi plus divi ir četri un 

Parīze ir Francijas galvaspilsēta. 

Kad mēs viņiem mācīsim to, kas viņi ir? 

Mums vajadzētu teikt katram no viņiem: “Vai tu zini, kas tu esi? Tu esi brīnums! 

Nekad nav bijis neviena bērna, kas būtu līdzīgs tev. Tavām kājām, tavām rokām, ta-

viem prasmīgajiem pirkstiem, tavām kustībām. 

Tu vari kļūt par Šekspīru, Mikelandželo, Bēthovenu. Tevī slēpjas dažādas dotības. 

Jā, tu esi brīnums! Un tad, kad būsi pieaudzis,- vai tu spēsi darīt ļaunu citam cillvē-

kam, kurš tāpat kā tu esi brīnums?”  

/Pablo Kisels/ 



Skola - tā ir īpaša planēta, 

neparasta pasaule. Pasaule, 

kur visi dzīvo kā viena drau-

dzīga saime. Mūsu skolā man 

patīk skatīties uz skolēnu un 

skolotāju smaidīgajām sejām. 

Uzreiz mainās garastāvoklis, 

aizmirsti visus apvainojumus, 

pat vilšanos. Mūsu skola vien-

mēr ir radošu ideju pilna, 

mājas, patvērums, labu zinā-

šanu ieguves vieta. Es pat 

teiktu, ka skola palīdz tikt galā 

ar personīgajām problēmām. 

Par visu to es arī mīlu savu 

skolu.  

Skolotāja Z.Vitkovska, skolo-

tāja, kas saņēma VPIP apbal-

vojumu un goda rakstu par 

pedagoģisko meistarību un 

nesavtīgu pieredzes populari-

zēšanu. 

SKOLA PIEDĀVĀ, UN  MĒS IZMANTOJAM ŠĪS IESPĒJAS –  

PIEDALĪTIES KONKURSOS, DEBATĒS, LABDARĪBAS AK-

CIJĀS, PROJEKTOS, OLIMPIĀDĒS, SACENSĪBĀS... 

Ceļojums uz Strasbūru bija interesantākais ceļojums manā dzīve!  Gala mērķis  - Parlamenta 

mītne Strasbūrā, Francijā. Tā bija lieliska iespēja uzzināt vairāk par EP uzbūvi, deputātu darbu, 

tikties ar 18 ES dalībvalstu jauniešiem...  Mēs prezentējām  sevi, savu skolu pilsētu un valsti . 

Vienmēr  ir iespēja apceļot  valstis ,kurās mēs bijām ,bet diez vai  katram ir dota iespēja nokļūst 

Eiropas parlamentā  un veselu dienu būt deputātā lomā. Tās sajūtas ,emocijas nevar aprakstīt, tās  

jāizbauda. Darbojieties, izmantojiet piedāvātās iespējas, esiet aktīvi, un  būsiet ieguvēji ! 

Veronika, 11.a 

„13. novembrī es biju pieņemšanā pie Valsts prezidenta Melngalvja namā. Man bija lieliska 

iespēja iepazīt prezidentu kā cilvēku, nevis tikai kā  amatpersonu. Piedaloties konkursa , es varēju 

iejusties Prezidenta lomā, un,  rakstot runu, izjust sevī patriotisma uzplaukumu. ” 

Dita ,9.b 

„Lai kā tur būtu, vienmēr jācenšas izdarīt vairāk, un gan jau tu tiksi novērtēta,” atzīst vizuālās 

māksla  konkursa  „Latvija- mūsu drošās mājas ”dalībniece Anna Rapša. 

Man bija dota iespēja piedalīties starptautiskajā projektā un  kopā ar 21 skolēnu  un 6 skolotā-

jiempabūt  Rumānijas  pilsētā Liceul de Arte (Alba Iulia). Tā bija lieliska iespēja  apskatīt  pasauli, 

iepazīt citas tautas kultūru , kā arī uzlabot angļu valodas zināšanas. 

Jevgenijs , 11.a 

„Ticu, ka ar savām dziesmām,  sveču liesmām un mīlestību  spējām sasildīt savu valsti ,”  

Māra, 11.a. 

„Es, kā aktīvs pasākuma dalībnieks, uzskatu, ka sadziedāšanās  pierāda latviešu mūzikas savdabī-

bu un skaistumu, kā arī vieno mūsu tautu,”  Anna. 

Skola man ir devusi iespēju attīstīties, jo es pirmo reizi sastapos ar brīvprātīgo darbu vēl sā-

kumskolas skolēnu pašpārvaldē. Šobrīd es darbojos vairākās organizācijās, kas nodarbojas ar 

brīvprātīgo darbu, kas attīsta manī atbildības sajūtu  un  prasmi sadarboties.  

Henrijs , 12.a 

Sports ir mans dzīvesveids un piepildījums. Tāpēc saku paldies skolotājiem par sapratni un 

atbalstu.Ir grūti visu apvienot (Ņikita arī labi mācās un aizstāv skolas godu  konkursos un olimpi-

ādēs) un tiekties uz ideālismu, bet es nesūdzos, jo neviens neteica, ka būs viegli. Ja neko nedarīsi, 

neko arī nesasniegsi.  

Ņikita, 12.a 

Mūsu skola jau 3 gadus viesojas  Ziemassvētkos Višķu Sociālās  aprūpes centra... Labdarības 

akcija, kuras laikā , mēs izrādām savu pateicību , ka mēs un mūsu mīļie ir veseli. Labus darbus 

darīdami, mēs sev atgādinām par Radītāja vērtīgajām dāvanām, kaut arī bieži vien mēs to neno-

vērtējam. 

Pats īstākais prieks rodas tad,  kad Tavs biedrs priecājas. Šis prieks ir īsts un dzīvs. Žēlsirdīgi 

padaloties ar sava dzīvesprieka mazumiņu ar tiem , kas to piemirsuši. Jo šajā pasaulē tukšām, 

aukstām, guļošām mantām nav vērtības, bet galvenais ir pats cilvēks un viņa mīlestība. 

Agnese, 12.a 

Daugavpils 12. vidusskolu par savu saucu nu jau 4 gadus. Skola piedāvā man dažādas izaug-

smes iespējas- piedalīšanos projektos konkursos , olimpiādes, debatēs.    Man ļoti patīk debatēt

( tikko komanda atgriezās no  debatēm Iecavā, kur Elīna tika atzīta par labāko debatētāju) , jo ir 

iespēja klātienē pilnveidoties un mācīties no citiem, attīstīt prasmes komunicēt un uzstāties. Tas, 

ka  skolotāji ir toleranti, ļauj man mācības apvienot ar citām aktivitātēm .Esmu priecīga, ka mācos 

šajā skolā, jo zinu, ka tā mani pilnveido un veido par labu cilvēku. Es  pārstāvu Daugavpils 12. 

Vidusskolu, ar to es arī lepojos. 

Elīna, 12.a   

Ir labi, ka latviešu skolā var apgūt krievu valodu kā svešvalodu. Pateicoties skolotāju augstai 

profesionalitātei, es šogad pilsētā ieguvu 1.vietu un braukšu aizstāvēt pilsētas un skolas godu un 

valsts olimpiādi krievu valodā kā svešvalodā Rīgā. Bet pirms 2 gadiem mans brālis Antons no 

valsts olimpiādes krievu valodā atgriezās ar 1.vietu. Arī es gribētu atkārtot šo panākumu.  

Jekaterīna, 11a 

INFORMĀCIJA 

Individuālās tikšanās ar mācību 

priekšmetu skolotajiem 

2013. gada    5. decembri 

2014. gada   27.februārī   

2014. gada   24. aprīlī 

laiks  16.00-19.00 

Pasākumi gada nogalē: 

2.-6. decembris – Eksakto mācību 

priekšmetu nedēļa 

16. decembrī – Ziemassvētku tirdziņš 

17. decembrī – Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts Višķu Sociālās aprūpes namā 

18.  decembrī – Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts „Vai tu dzirdi, vai tu jūti ? ” 

19.  decembrī –  Ziemassvētku 

jampadracis sākumskolā 

Apdāvināšanas akcija sākumskolā 

20. decembrī  - klases stundas „Mans 

aizejošais gads..” 

2 0 .  d ec emb r ī   p l k st .  1 1 .0 0 

dievkalpojums  Sv. Jaunavas Marijas 

baznīcā. 

21. decembris – 5. janvāris – ziemas 

brīvdienas 

 

Daugavpils 12.vidusskola 

Kauņas ielā 8, Daugavpilī, LV – 5404, 

tālrunis/fakss 65438451,  

e-pasts 12vsk@daugavpils.apollo.lv 

www.daug12.vsk 


