
 

Ir pienācis jaunais mācību gads. Kā jau parasti tas 

notiek, arī šajā 2017./2018. mācību gadā mūsu 

skolas gaitas iesākās 1.septembrī. 

Man skola bija skaista un paliks tāda vienmēr. Katru 

gadu skolā kaut kas mainās, skolotāji atnāk un 

aiziet, skolēni iegūst jaunas zināšanas un dodas 

plašajā pasaulē, atvēlot vietu jaunajai paaudzei. 

Katras izmaiņas iet tikai uz labo pusi. 

Mūsu skola ir tā, kur visi viens pret otru izturas kā 

pret saviem ģimenes locekļiem, jo tieši skola ir 

mūsu otrās mājas un otrā ģimene.  

Novēlu, lai skola tikai attīstās un savu vārdu nes pasaulē, lai skolotāji labi 

pavada šo mācību gadu! Bērniem vēlu 

izturību, sapratni un pacietību gan šajā 

mācību gadā, gan arī nākošajos.      

 Anna Sprance 

Šajā numurā: 

1.  septembris mūsu skolā 2. lpp 

Rīta rosme 2. lpp 

10. klašu iesvētīšana 3. lpp 

5.klašu iesvētīšana 4. Lpp 

Veselības diena 4. lpp 

Skolotāju diena 5. lpp 

Septembrī dzimušie latviešu 

rakstnieki 6. lpp 

 

 

 

Kā uzvilkts pulkstenis - 

tāds mūžs Tev Laimas 

likts. 

Šī mazā pasaule ap Tevi 

griežas visa.  

Tu gaismas kāpnes tās, 

pa kurām augšup tikt,  

Kur zelta saules loks un 

lielā laika risa.   

/F. Gulbis/ 
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Uzsākot jauno mācību gadu, bērni uz skolu 

dodas ar bēdīgām sejām. Mācību gada 

sākums nozīmē, ka vasara, kurā bija tik 

daudz krāšņu brīžu, ir beigusies. Atnākot 

uz skolu, bērni satiek sen neredzētus 

klasesbiedrus un mīļos skolotājus. 

Svinīgā līnija sākās 10.00 skolas pagalmā, 

kur satikās gan visi vecie, gan jaunie 

klasesbiedri, kā arī tā bija pirmā diena 

lielajā skolā piektajām klasēm. Kā jau 

ierasts, pasākums sākās ar himnu un bijušā 

Daugavpils mēra Andreja Elksniņa runu. Kā 

jau katrs pasākums, kurš norisinājās 

piektdienā, arī šis aizņēma savu laika sprīdi, 

bet šajā laikā mēs varējām dzirdēt daudzus 

apsveikumus un novēlējumus, kā arī daudz 

ko citu. 

 

Pēc svinīgas līnijas visi skolēni devās uz, 

šogad pirmo, klases stundu , kur viņi varēja 

iepazīties ar jauniem klasesbiedriem, jo 

jaunu skolēnu mūsu skolā ir daudz, 

piemēram, 10.b klasē gandrīz visi ieradās 

no citām skolām. Ar jauniem skolēniem uz 

mūsu skolu ieradās arī jaunie skolotāji, 

piemēram, mūzikas un literatūras skolotāji. 

Ceram, ka viņi mūsu skolā jutīsies labi. 

Klases stunda beidzās aptuveni  13.00. Tāda 

bija mūsu pirmā diena jaunajā mācību 

gadā. Protams, tas ir tikai īss apraksts un tas 

neaizstās  tās emocijas, kuras jūs varējāt 

iegūt paši piedaloties Zinību dienas 

svinīgajā 2017./2018. mācību gada 

pasākumā. 

22.septembrī plkst. 8:00 skolas pagalmā 

notika rīta rosme, kura bija veltīta 

olimpiskai dienai. Tā bija iespēja gan 

skolēniem, gan skolotājiem pirms stundu 

sākuma izkustēties, pamosties un jautri 

pavadīt laiku kopā ar skolas kolektīvu. 

Skolēni no vairākām klasēm iesaistījās šajā 

burvīgajā aktivitātē. 

Uz rīta rosmi atnāca arī skolotāji. 

Vingrinājumus rādīja 2 skolnieces: sākumā 

12.klases skolniece Anastasija Petrova, kā 

arī savu iniciatīvu izrādīja 10.klases 

skolniece Anna Sprance. Visi klātesošie labi 

pavadīja laiku. Cerams, ka mūsu skolā būs 

vēl vairāk tādu pasākumu, kuri rosinās 

skolēnus sportot, izkustēties pirms 

nodarbību sākuma!  

1. septembris 

Rīta rosme 



2017.gada 22.septembrī notika 10. klašu 

iesvētīšana. Daudzi ar lielāko prieku 

piedalījās šajā pasākumā, kuru organizēja 

11. klases.  

Iesvētīšanas tēma bija "Vidusskolas vīruss. 

Karantīnas zona."  

17:00 10. klases un 11. klases pulcējās 

baltajā zāle. Bija daudz staciju un katra ar 

savu nodarbi. Iesvētīšanā varēja piedalīties 

arī skolotāji. 

10.b klases skolniece Anastasija Klopova 

saka, ka ļoti patika stacija, kur vajadzēja 

dejot, kamēr mūzika skanēja, bija jautri un 

interesanti. 11.c klases skolnieks Aleksis 

Kinašs saka, ka nekādas grūtības 

iesvētīšanā nesagādāja, viņam viss palika 

atmiņā un vis vairāk viņam patika šķēršļu 

josla, jo bija ļoti interesanti.  

 

Pēc iesvētīšana bija diskotēka, kura notika 

no 19:00 līdz 22:00. 

Ilgi gaidītais notikums bija klāt – 10. klašu 

iesvētīšana visusskolā. Šis notikums mūsu 

klases dzīvē bija svarīgs, tāpēc ar 

nepacietību gaidījām to. Iesvētīšana bija 

pārsteigums mums visiem. 

Jau no paša rīta, atbildīgie vidusskolēni (11. 

klases), izveidoja mums elegantu make up, 

kas bija ļoti neparasts. Pasākums turpinājās 

pēcpusdienā. Emociju pārpildīti mēs 

devāmies uz stacijām, kas bija izkārtotas pa 

visu Daugavpils 12. vidusskolu. Uzdevumi 

bija dažādi: paviesojāmies tetovējumu 

salonā, ekspertu laboratorijā, minējām 

skolas vietas, dejojām un dziedājām. 

Visinteresantākā un aizraujošākā 

nodarbošanās bija stingro noteikumu 

stacija. Mēs jutāmies kā karavīru vienība. 

Jautri un atraktīvi uzdevumi mūs visus 

iepriecināja. 

Tagad mēs esam vidusskolēni, kuri ir oficiāli 

pieņemti šajā lielajā skolas saimē. 

 

 

10. klašu iesvētīšana 

10.a par iesvētīšanu 



Ne jau tikai 10a un 10b klase tika iesvētītas 

vidusskolēnu kārtā. 2017. gada 

22.septembrī arī notika 5.klašu iesvētības. 

Tas bija jautrs un interesants notikums! 

Jau no paša rīta kopā ar 10. klasi piektie tika 

“iezīmēti” un visiem izveidotas sejas 

maskas un zīmējumi. Turpmākie notikumi, 

kas notika gan starpbrīžu laikā, gan pēc 

stundām bija vēl aizraujošāki. 

Katrai klasei bija jādodas uz dažādām 

stacijām, kuras bija izkārtotas pa visu skolu 

dažādos kabinetos. Katrā kabinetā bija 

jāizpilda savs uzdevums, piemēram, otrajā 

stacijā bija jāatmin vielas, kas tika noslēptas 

kastēs. Daudziem no skolēniem, kas 

piedalījās iesvētīšanas programmā, 

iepatikās ragana. Daudzi savu veiksmi 

izmēģināja konfekšu zvejošanā no miltiem. 

Kā jau vidusskolēni, arī pamatskolēni tika 

ielaisti šķēršļu koridorā ar aizsietām acīm.  

Bērniem, nu jau pamatskolas 

pārstāvjiem, bija jautri pavadīt šo 

dienu. Viņi pateicas vecāko klašu 

skolēniem, kuri parūpējās, lai 

mazajiem skolas brāļiem un māsām 

būtu neaizmirstama pēcpusdiena.

 

25.septembrī Stropu mežā 2-12 klašu 

skolēniem notika sporta diena. Mežā tika 

izveidoti 3 maršruti. Katrā punktā varēja 

pierādīt uz ko ir spējīgi. 

Pirmajā punktā skolēni varēja parādīt savas 

sadarbības prasmes, otrajā punktā 

skolēniem vajadzēja parādīt savu veiklību 

un spēku pārceļot vienu pēc otra pāri 

šķērslim, trešajā punktā, katrs varēja 

pierādīt savu precizitāti, trāpot ar bumbu 

kāda no riņķiem. Pēc visiem 

,,kontrolpunktiem,, klases varēja 

sacensties virves vilkšanā. Šī diena pagāja 

jautrību un patīkamu atmiņu pilna. 

Paldies 12 klašu skolēniem par 

interesantām stafetēm, protams liels 

paldies sporta skolotājiem, klašu 

audzinātājām par atbalstu un skolēniem! 

 

5. klašu iesvētīšana 



12. a klase 

Laiks skrien vēja spārniem un, nu, mēs, 
mazie pirmklasnieki, jau esam pie izejas no 
laimīgās zemes vārdā bezrūpīgā skolas 
dzīve. 
Nu esam paši vecākie, ja neskaita 
skolotājus, tādēļ mums ir arī lielāka 
atbildība un vairāk pienākumu. Esam 
veiksmīgi tikuši galā ar sporta dienas 
organizēšanu, bet priekšā ir vēl skolotāju 
diena. Šie svētki sagādā raizes un 
uztraukumu, jo mēs vēlamies pateikt 
paldies vislabākajā veidā. 
Liksim skolotājiem atcerēties bērnību, kā 
arī dosim nelielu darbiņu... 
12.klase sagādā raizes arī bailes par, pretī 
skrienošo, pavasari, kas sev līdzi nes arī 
centralizētos eksāmenus, izlaidumu un 
nākotnes profesijas izvēli, kas nemaz nav 
viegli. 
Tomēr katrs tam iet cauri, mēs neesam ne 
pirmie, ne pēdējie. 
 
Ar cieņu, 
Mūžīgi septembrī dzīvojošie divpadsmitie.  

    12. b klase 

Mēs,12 klašu skolēni īsti nevaram noticēt, 

ka šis ir mūsu pēdējais gads vidusskolā. Šie 

gadi tik ātri paskrēja garām. Bet kā 

absolventu klasēm mums jābūt atbildīgiem 

un jāmācās, jo uz mūsu pleciem gulstas liela 

atbildība. Šobrīd mēs cītīgi gatavojamies 

skolotāju dienai, taču viss, ko mēs 

plānojam, ir noslēpums. Tādēļ ļoti ceram 

pārsteigt un iepriecināt mūsu dārgos 

skolotājus. 

 

 

Skolotāju diena 

12. klašu domas par to... 



  

Katram no mums ik gadu tiek svinēta 

dzimšanas diena. Mēs no malu malām 

saņemam gan mīļus vārdus, gan 

uzmundrinājumu, gan prieku. Taču mēs 

aizmirstam par cilvēkiem, kuru dāvanas un 

laipnie vārdi, kuri ir domāti katram no 

mums, ir uzrakstīti un tiek cildināti 

vienmēr. Tie ir mūsu rakstnieki! 

Tie ir cilvēki, kuri dāvāja un dāvā mums 

pareizos vārdus uz mums svarīgiem 

svētkiem un datumiem. Tāpēc aicinu visus 

neaizmirst par tiem, kas gan literatūrā, gan 

sadzīves vajadzībām ir dāvājuši pareizos 

vārdus katram no mums. 

 

 

 

Septembrī dzimušie latviešu rakstnieki 

 

Avīzi sagatavoja: 10. a un 10. b klase 

Ja ir vēlme piedalīties avīzes tapšanā, 

lūgums vērsties pie skolotājas Lauras 

Plones. Rakstus var iesūtīt skolotājai e-

klase.lv vai e-pastā lovisakey@inbox.lv 

02.09. Ansis Lerhis – Puškaitis (1859-1903); 

05.09. Knuts Skujenieks (1936); 

11.09 Jānis Pliekšāns jeb Rainis (1865-1929); 

           Sudrabu Edžus (1860-1941); 

13.09. Ernests Blanks (1894-1972); 

18.09. Auseklis (Miķelis Krogzemis) (1850-1879) 

22.09. Andrejs Pumpurs (1841-1902); 

26.09. Jānis Streičs (1936); 

27.09. Velga Krile (1945-1991); 

28.09. Valdis (Voldemārs Zālītis) (1865-1934); 

29.09. Sīmanis Berģis (1887-1943); 

            Roberts Sēlis (1884-1975); 

30.09. Jurjānu Andrejs (1856-1922); 


