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Janvārī sākas jauns darba un dzīves cēliens 
katra cilvēka dzīvē. Pagājuši skaistie, baltie 
Ziemassvētki un Jaunais gads. Noslēdzot gadu 
un domājot par nākamo, ir patīkami apzināties, 
ka lielos un mazos darbos vienmēr kāds bijis 
līdzās. Kāds, kam var uzticēties simtprocentīgi un 
kam ir lielāki vai mazāki sapņi. Kāds , kam ir 
nezūdoša enerģija darboties savu līdzcilvēku un 
pašu labā. Paldies, ka jūs tādi bijāt un esat man 
līdzās! Paldies cienījamie kolēģi, izglītojamie, 
vecāki! 

  Pateicoties visam skolas kolektīvam mūsu 
skola vienmēr ir tīra, sakopta, mājīga, 
noformēta, skola, kurai ir sava aura…. Es 
priecājos, ka  mēs spējam saglabāt skaistās 
skolas tradīcijas, cenšamies sakārtot katrs savu 
iekšējo pasauli, kļūstam ne tikai vecāki, bet arī 
gudrāki, labāki, skaistāki. Es priecājos par 
mazumiņu, par mazajiem un lielajiem darbiem, 
par mūsu veiksmēm, mūsu izaugsmi. 

 Ir lietas, kas mani ļoti apbēdina… Bet es ceru, 
ka mainīsies viss uz labo, ka katrs skolēns rīta 
agrumā vienmēr dzirdēs modinātāju un skolas 
zvanu un nekavēs stundas, ka katrs, īpaši 
vidusskolēns, jau skolas solā domās par savu 
nākotni un sapratīs, cik svarīgas ir zināšanas, ka 
visi mēs ievērosim un pildīsim skolas noteikumus, 
būsim vienoti prasībās. Vēl mani uztrauc tas, ka 
bieži vien mums pietrūkst atbildības par 
līdzcilvēkiem, vēlmes palīdzēt, ieklausīties, 
sadzirdēt, saprast…. Būsim iecietīgi viens pret 
otru! 

  Jaunais gads vienmēr sākas ar jauniem 
plāniem, idejām. Taču parastās apņemšanās 
reizēm neizdodas, jo pietrūkst pacietības, 
izturības, čakluma, laika, bet var taču censties 
ikviens, var mainīt attieksmi pret mācībām, 
darbu, ja vien to vēlas. Viss taču pašu rokās! 

Paldies visiem! Lai 2015. gads ir bagāts 
ar labām domām, darbīgām dienām un 
priecīgiem atelpas brīžiem! 
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būsim vienoti prasībās. Vēl mani uztrauc tas, ka 
bieži vien mums pietrūkst atbildības par 
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izturības, čakluma, laika, bet var taču censties 
ikviens, var mainīt attieksmi pret mācībām, 
darbu, ja vien to vēlas. Viss taču pašu rokās! 

Paldies visiem! Lai 2015. gads ir bagāts ar 
labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem 
atelpas brīžiem! 

 Ar cieņu,   jūsu direktore Elita Boliņa 
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Mēs esam tādi, ar kuriem vienmēr būs jautri: 

 Jeļena – čaklākā, 
 Kristīne Šelegova – gudrākā, 
 Linda Putroma – stilīgākā, 
 Linda Pudāne – aktīvākā, 
 Marina – dejiskākā, 
 Kristīne Švirkste – rokdarbniece, 
 Arnis –izpalīdzīgākais, 
 Aleksandrs – kulturālākais, 
 Artūrs – kustīgākais, 
 Edgars – visu varošais, 
 Vilnis – izdarīgākais, 
 Rauls – muzikālākais, 
 Konstantīns – visjautrākais, 
 Mārtiņš – vissirsnīgākais, 
 Rolans –zinātkārākais, 
 Maksisms – klusākais, 
 Žanis – sportiskākais. 

 

  Mēs jau iepazinām  Lielo skolu, izklaidējoties 

5.klašu iesvētīšanā. Mums ļoti patika sportot 

 gan ar ģimenēm, gan pašiem. 

 Visvairāk mums patika patriotisma nedēļa, 
sevišķi sadziedāties. 

Mūsu meitenes bija lieliskas Pop-klipā. 

Mēs jautri nosvinējām Ziemassvētkus. 

Ceram, ka Jaunajā gadā būsim vēl aktīvāki, 
sevišķi mācībās. 

 

 

Šogad mēs kļuvām „vecāki”, jo 
pārcēlāmies uz „ lielo” skolu un tajā pašā 
laikā par „ sīkiem”, jo „ lielajā „  skolā esam 
visjaunākie. Šim „ceļojumam” mēs 
gatavojāmies 4 gadus, bet īpaši 4. klasē 
mūsos valdīja uztraukums, pat bailes „Kā 
mēs tur?”. 

Viss sākās 2014. gadā 1. septembrī. 
Mēs visi bijām skaisti, gatavi pierādīt, ka 
esam gudrākie un atraktīvākie. Pārsteigums 
bija arī tas, ka klasē ienāca divas jaunas 
skolnieces – Viktorija un Sabīne, bet vēlāk 
klases zēnu skaits pieauga, jo mums 
pievienojās  Evers. 

Iesvētīšana pārsteidza 
visus. Tik jautri, interesanti, ar 
izdomu. Mēs šajā pasākumā 
sapratām, ka esam izpalīdzīgi, 
labsirdīgi un draudzīgi. 

Mums paveicās ar laika apstākļiem 
Sporta dienā, kad silts laiks un saule mūsu 
komandu saliedēja. Šoreiz bijām īsta 
komanda. Pratām pat atbalstīt tos, kuriem 
nepaveicās šajos startos. 

Nepaspējām no jauna sākt mācīties, 
kā atkal izaicinājums-Karjeras nedēļa! 
Izvēlēties profesiju ļoti svarīgi. Šajā nedēļā 
mums bija iespēja izvērtēt savas spējas un 
iepazīties ar vairākām profesijām uzņēmumā 
„Daugavpils ūdens”. 

Novembris vienmēr ir īpašs mēnesis 
Latvijai. 18.novembrī ir Latvijas Dzimšanas 
diena. Ļoti neparasts, bet latviešiem svarīgs 

pasākums-sadziedāšanās, bija skolas 
pagalmā. Piederības un vienotības sajūta 
valdīja mūsos. Mēs izjutām, kā dziesma 
sasilda sirdis pat tādā aukstā laikā. Arī stipro 
skrējiens parādīja, ka mēs esam vienoti gan 
mācībās, gan ārpusstundu aktivitātēs. 

Decembra sākums bija veltīts tam, lai 
klasē radītu Ziemassvētku sajūtu, kas mūs 
sildītu un uzmundrinātu laikā, kad tiek 
rakstīti pēdējie pārbaudes darbi un tiks 
saņemtas liecības. 

Man ļoti patīk mana klase. Uzskatu, 
ka man paveicās. Mēs esam visi dažādi, bet 
protam sadzīvot draudzīgi.  

Barbara  

5.a klase 

5.b klase 
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Septembris, kā jau septembris – 
satikāmies un sākām noskaņoties mācībām. 

Oktobrī mūsu klase karjeras nedēļas 
ietvaros viesojās Daugavpils Tirdzniecības 
skolā, kur mūs iepazīstināja ar profesijām, 
kuras var apgūt šajā skolā. Vēl daži 

klasesbiedri piedalījās Cūkmena pasaku 
konkursā un meža dienu 2015 skiču 
konkursā. 

Novembrī mēs piedalījāmies stipro 
skrējienā, bet īpaši varam lepoties ar savu 
klasesbiedru Armandu, kurš uzvarēja 
individuālajā skrējienā. 

Decembrī, kā jau decembrī – rotājām 
durvis, taisījām rotājumus skolas eglītei, 
rakstījām apsveikumus un piedalījāmies 
labdarības akcijās. Bet pats skaistākais I 
semestrī bija I semestra noslēgums, kad 20 
decembrī braucām uz Rīgas cirku apskatīties 
tā aizkulises un noskatīties izrādi 

„Ziemassvētki Rīgas cirkā”. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs esam 6.b klases skolēni. Mūsu 
moto: Esi draudzīgs !Mēs esam ļoti aktīvi: 
piedalāmies ne tikai skolas, bet arī pilsētas 
mēroga pasākumos. Īpaši gandarīti esam par 
saņemto  pateicības rakstu pilsētas 
pasākumā Pop-Clips 2014. Mēs esam savas 
dzimtenes patrioti: veidojām plakātus 
Lāčplēša dienai. Mēs vienmēr gatavi palīdzēt 
citiem: šī gada rudenī mūsu klases skolēni 
ziedoja barību dzīvnieku patversmei un 
piedalījās Ziemassvētku labdarības akcijā. 
Un, protams, mēs ļoti lepojamies ar mūsu 
klases vecāko Sandru, kura ir pušķojusi 
Latvijas Prezidenta egli. 
  

6.a klase 

6.b klase 
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7.b klase 

 

 
 

I semestris mums, 7.a, pagājis jautri un atstājis košas atmiņas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis 
pusgads pagāja ļoti jautri. Piedalījāmies 
skolas pasākumos, braucām ekskursijā un 
sportojām kopā ar vecākiem. 

Vislabāk atmiņā palika brauciens uz 
Tartu Igaunijā, kur mēs apmeklējām AHHA 
centru.  

Bija pavadīts garš laiks ceļā, bet tas 
bija tā vērts. Nokļuvuši Igaunijā, palikām pa 
nakti viesu mājā, lai nākamajā dienā dotos uz 
Tartu, kur apmeklējām AHA centru. 

Sportot mūsu klasei ļoti 
patīk, un sporta diena Stropu mežā 
mums bija liels piedzīvojums. 
Interesanti bija staigāt pa 
stacijām, piedalīties stafetēs, 
visjautrāk bija virves vilkšanā, 
kaut mums nebija lemts uzvarēt, 

tomēr mums patika. 
Starptautiskajā veselības dienā sportojām  
kopā ar vecākiem, un tas bija liels ,patīkams  
piedzīvojums mums visiem. 

Sadziedāšanās mēs bijām gandrīz 
pilnā sastāvā, ar prieku dziedājām  un 
klausījāmies kā dzied citi. 

Gatavojoties Pop- clipam, 
mēģinājumos mācījāmies sadarboties, bet ik 
pa laikam gadījās, kāds konflikts, kurā 
nespējām vienoties, tomēr spējām sevi 
savaldīt, un mūsu priekšnesums daudziem 
patika. 

Šogad parādījās arī jauns mācību 
priekšmets-ģeogrāfija, tas mums padodas, 
un skolotāja ir ļoti pretim nākoša un 
izpalīdzīga. 

 Kopā tika pavadīti jautri starpbrīži un 
pēc stundas. Vienmēr mūs atbalstīja klases 
audzinātājs ,ar viņa palīdzību viss tapa 
gatavs. 
  

7.a klase 

Labi pavadīts laiks ar draugiem, skolotājiem, 
un tomēr mācības 7.a klasei šajā semestrī bija 
prioritāte. 

Aizvadīts arī jautrs pasākums gan skolā, gan 
arī otro gadu pēc kārtas esam piedalījušies 
pilsētā Pop ielā. 
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8.b klase 

 

 

Adventes laiks ir saistīts ar diviem 
atslēgas vārdiem: Atnākšana un Gaidīšana. 
Tā ir gatavošanās Ziemassvētkiem, ar kuriem 
beidzas šis gaidīšanas laiks. 
Adventes laikā, ikviena 
sirsniņa iedegas 
cerībā pēc 
Ziemassvētku 
brīnuma. Arī 8.a 
klases skolēni cer uz 
Ziemassvētku 
brīnumu un iededz 
vienu svecīti katru 
nedēļu.  Mūsu klases 
skolēni izlēmuši būt 
viens otram par 
sargeņģeļiem un sargāt 
viens otru Adventes 
laikā, izdarot kādu labu 
darbu vai uzdāvinot 
patīkamu dāvanu. Klasē 
esam ienesuši „piparkūku 
smaržu” un arī lielajai skolas eglei sarūpējuši 
piparkūku rotas- klases meitenes piedalījās 

konkursā par skaistāko darinājumu. Saldo 
balviņu saņēma 
Ineta Stivriņa- tā 

lēma klases 
biedri. Savukārt Sandra Cimbala ir 

pagatavojusi krāšņu Ziemassvētku spilvenu. 

Trešajā Adventes nedēļā kopā ar 
skolotājiem un skolasbiedriem apmeklēsim 

dievkalpojumu un pēdējā skolas dienā 
sveiksim ziemas jubilārus klasē, kopā 
pavadīsim laiku pirms ziemas 
brīvdienām un padalīsimies ar 
pirmā semestra iespaidiem. Šajā 
pusgadā mūsu klase tika aicināta 
piedalīties Ziemassvētku 
labdarības akcijā, ziedojot 
saldumus, kuri tiks nogādāti 
bērnu ģimenēs un Višķu 
sociālās aprūpes iestādē. Katrs 
mūsu klases skolēns kopā ar 
ģimeni pušķo mājas, iededz 
eglīti, domā par 
Ziemassvētku mielastu un 
dāvanām ģimenes 
locekļiem. Un visi gaida 

Ziemassvētku un Jaunā gada 
brīnumu un cer, ka tas noteikti piepildīsies. 

Iveta un Daniela 

 

Ziņas 

 Karjeras nedēļas ietvaros bijām 
devušies uz universitātes jauno 
korpusu. Apmeklējām daudzas 

laboratorijas, daži pat apsver domu 
saistīt savu nākotnes profesiju ar dabas 
zinātnēm. Sakām lielu paldies Madaras 
tētim Jurim Somam. 

 Pavadījām jauku, sportisku dienu 
veselības dienas ietvaros Stropos. 

 Piedalījāmies fizikas atklātajā stundā. 
 Sarīkojām Ziemassvētkiem par godu 

jauku klases ballīti. 

 Piedalījāmies daudzās olimpiādēs. 

Šis mācību pusgads mums šķita 
veiksmīgs, interesants, brīnumiem bagāts.  
Tiem, kam nepadevās mācības 6. un 7. klasē, 
ir saņēmušies un pacēluši savus vidējos 
vērtējumus par vienu vai pusotru balli. Ļoti 
lepojamies ar viņiem un ceram, ka visiem 
pietiks spēka saņemties un uzlabot sekmes. 

  

8.a klase 
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9.b klase 

 

 

Vēl pavisam nesen 
vadījām „pēdējo stundu” 
devītajiem, bet nu jau pēc 
dažiem mēnešiem „pēdējais 
zvans” izskanēs mums. Tas, cik 
labi nokārtosim eksāmenus, 
atkarīgs tikai no mums pašiem. 
Ziemassvētkiem veltītajā klases 
vakarā atskatījāmies uz 
aizvadītajiem gadiem skolā, 
atcerējāmies, cik mazi bijām 
5.klasē, kad pirmoreiz ieradāmies „ 
lielajā skolā”. Atcerējāmies jautrās 
ekskursijas, klases vakarus un 
piedalīšanos dažādos konkursos.  Šī 
mācību gada sākumā aizrautīgi 
vadījām „iesvētības” 5.klasēm, bijām 
nopietni žūrijas locekļi dabaszinātņu 
nedēļas konkursos. Mēs lepojamies ar 
klasesbiedriem – Annu Mariju, Evitu K., Evitu 

L. 
un  Sergeju , kas pirmo semestri 

pabeidza ar  labām un teicamām sekmēm. 

Lepojamies ar 
sportistiem Annu 
Mariju, Sergeju un 
Sandi, kuri aizvadītajā 
gadā plūca laurus 
Latvijas un 

starptautiskos 
čempionātos. 

Priecājamies par 
mūsu cirka 

māksliniecēm 
Karīnu un Lilitu, 
kuras ieguva 

balvas 
starptautiskā 

cirka festivālā 
Lietuvā. Lai mums visiem 

veiksmīgs un laimīgs 2015.gads! 

Kintija Dzjadzina 

 

 

 

 

Ziņas 

2014.gads 9.b klases dzīvē bija 
notikumiem bagāts. Mums parādījās 2 jauni 
klases biedri un 2 jaundzimušie jeb topošie 
12.vidusskolas audzēkņi. 

Mēs aktīvi piedalījāmies pasākumos, 
konkursos, olimpiādēs un sporta sacensībās. 

Mācību gada sākumā puse no mūsu 
klases iesaistījās ES projektā ‘’ E-twining’’. 

Daži no klases – Rimants, Jēkabs, 
Diāna un Patrīcija- pat saņēma pateicības 
vēstules no prezidenta par piedalīšanos 
konkursā ‘’ Mana kā Valsts prezidenta uzruna 
Latvijas dzimšanas dienā’’ 

Pavisam nesen mūsu klases 
komanda- Alise, Patrīcija, Diāna, Elvis un 
Artūrs- ieguva 3.vietu konkursā ‘’ Kā tikt līdz 
nullei?’’ 

Mēs visi esam dažādi, katrs ar ko 
nodarbojamies un ar kādu lepojamies. Te nu 

būs mūsu 
labākie sasniegumi:  

 Diāna- 2.vieta bioloģijas olimpiādē; 
 Patrīcija- piedalījās angļu valodas 

olimpiādē. 
 Mūsu sportisti: 

• Aivita- 3.vieta rudens stafetes 
skrējienā; 

• Edgars-3.vieta futbola 
sacensībās. 
 Mūsu muzikanti: 

• Patrīcija- 1.vieta J.Graubiņa 
Jauno pianistu konkursā; 

• 2.vieta Latgales Jauno 
pianistu konkursā. 

• Artūrs- 2.vieta 3.J.Grūtupa 
klarnetes Jauno izpildītāju 
konkursā; 

• J.Ivanova Jauno izpildītāju 
konkursā. 

 Mūsu dejotāja: 
• Jeļizaveta- Belostokā ar savu 

deju kolektīvu ieņēma 5.vietu. 
Taču mēs arī protam atpūsties. 

Piemēram,  Žanna rudens brīvdienās 
ceļoja pa  Lielbritāniju, bet Jeļizaveta ar 

vecākiem bija Bulgārijā. 
Šis gads mums pagāja jautri. Ceram, 

ka nākamais pusgads būs vēl labāks, un mēs 
visi veiksmīgi nokārtosim eksāmenus! . 

9.a klase 
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10.b klase 

 

 

Kad pirmo reizi atnācām uz skolu kā 
vidusskolēni, šķita, ka esam jau tik 

pieauguši, bet patiesībā 
neviens no mums trīsdesmit 
trim 10.a klases skolēniem  
nenojauta, ka vidusskolā ir 
jāstrādā vēl cītīgāk nekā 
iepriekš.  
Mācību gada sākumā  bija 
diezgan savādi, jo 
parādījās jauni 
klasesbiedri, jaunas 
intereses un bija diezgan 

interesanti, vai izveidosim 
kopīgu un vienotu kolektīvu? 

10.a klasē ir skolēni  gan no bijušajām 
9.klasēm, gan no citām skolām. Mēs 
uzsākām mācību gadu veiksmīgi, jo nebija 

konfliktu savā starpā. Ikviens šajā klasē 
cenšas iepazīt jaunos klasesbiedrus, atrast 
kopīgas intereses, jo šādā kolektīvā būs vēl 
cītīgi jāmācās turpmākos 3 gadus.   
1.semestra noslēgumā varam secināt, ka 
adaptācija vidusskolā ir notikusi veiksmīgi, un 
mēs esam gatavi ar pilnu atdevi strādāt 
turpmākos mācību gadus  kā vienots, spēcīgs 
un draudzīgs kolektīvs!

 

 

 

 

 

 

Pirmais semestris mūsu klasē ir bijis 
piedzīvojumu pilns. 

Sāksim ar to, ka 
mums ir izveidojies pilnīgi 
jauns kolektīvs, jo lielākā 
daļa jaunpienācēju nāk no 
citām skolām. Pats sākums 
bija diezgan neveikls, jo 
bijām cits citam sveši, bet 
laika gaitā mēs atradām 
kopīgu valodu un 
izveidojām draudzīgas 
attiecības. 

Esam bijuši 

diezgan aktīvi un 
piedalījušies visos 
skolas pasākumos. 

Veselības dienā vidusskolas klašu grupā 
ieguvām 2.vietu. Popklipā mūsu meitenes 
sevi pierādīja azartiskā dejā. Mēs esam gājuši 
apskatīt Daugavpils Universitātes jauno 
korpusu, piedalījāmies Lāpu gājienā un 
devāmies talkot, lai sakoptu apkārtni. Mūsu 
pirmajā kopīgajā ekskursijā devāmies uz 
Viļņu. 

Skolā visi 
esam iejutušies 
un nevaram 
vien sagaidīt, 
ko mums nesīs 
2.semestris. . 

 

 

 

10.a klase 
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11.b klase 

 Mūsu 11.a klase ir mūsu ģimene! Pa šo īso 
laiku, ko pavadījām kopā, bija ļoti daudz 
burvīgu, jautru un aizkustinošu brīžu. 

Pēc manām domām, viens no 
svarīgākajiem notikumiem bija tas, ka mūsu 
klasesbiedrs Aleksejs ir palicis pilngadīgs. Tas 
ir ļoti svarīgs brīdis ne tikai Alekseja, bet arī 
citu skolēnu dzīvēs. Kad mēs kopīgi svinējām 
viņa svētkus, katrs no mums aizdomājās par 
to, cik ātri rit laiks. Cik daudz vēl jāpaspēj, 
kamēr esam vēl bērni. Tik daudz nesacītu 
vārdu, nepiepildītu vēlēšanu... Tik daudz 
laika, kas jau aizgājis bērnībā. Vēl pavisam 
drusciņ un mēs visi jau paliksim lieli. Mēs 
kļūsim par pieaugušajiem. Pavisam maz 
laika, lai apdomātu visu savu pagātni un sākt 
dzīvi no jaunas lapas. 

Mūsu klasei ļoti patīk domāt par 
jautājumiem, uz kuriem atbilžu nav. Mums 
patīk spriedelēt par mūžīgiem jautājumiem. 
Mums patīk viss, kas liek aizdomāties. Tāpēc 

katrs brīdis ir svarīgs. Katra sekunde, kuru 
pavadām mūsu «ģimenes» lokā, paliek 
atmiņā uz mūžu. 

Katrs no mums ir atstājis sev prātā 
kādu brīdi, no mūsu skolas dzīves šogad. 

Katram ir sirsnīgas atmiņas par kādu no 
pasākumiem. Kamēr mums ir interese, tā 
liesma nenodzisīs. Tā vēlme, iet uz priekšu 
kopā,nepazudīs!!

 

 

 

Daugavpils 
12.vidusskolas 11.b klase 22 skolēnu sastāvā 
ir izveidojusies 2013./2014.mācību gadā. 
Kopā sanāca skolēni no dažādām skolām, ar 
dažādu pieredzi un attieksmi.  

”Kolektīvs jau no sākta gala ir bijis ļoti 
atsaucīgs, atraktīvs un aktīvs. Vienmēr ir 
atbalstījis gandrīz visus skolas un ārpusskolas 
pasākumus. Ir piedalījušies gan sportiski 
erudītos konkursos, gan zinātniskos 
projektos, kopā piedalījušies labdarības 
akcijās, kā arī kopā ir gājuši talkās, sakopt 
pilsētvidi. Šīs klases kolektīvs izceļas ar 

saliedētību un savstarpējo cieņu 
ne tikai savā starpā, bet arī 
attiecībās ar skolas pedagogiem 
un mani, kā klases audzinātāju. 
Viņi prot analizēt savus 

panākumus un neveiksmes. Vienmēr ir 
gatavi iesaistīties jaunos projektos, 
atsaukties jauniem izaicinājumiem” (Klases 
audz. Silva Šaršūne) 

Jau kopš 2013.g maija10.b klase 
pievērsa lielu uzmanību ekoloģijai. Kopā ar 
bioloģijas skolotāju Moniku Skuleti klase 
piedalījās „Tīrai Latvijai – Tīriem ūdeņiem” un 
„ Dabas zinātnes balva 2014” konkursos. Tika 
izveidota komanda no klases skolniekiem: 
Maija Panteļejeva, Jūlija Goršalatova, 
Anastasija Bobrova, Rihards Kampāns, 
Renārs Jukšs, Ronalds Tuņķelis, Margarita 
Knapša, Jekaterina Dorošķeviča, Laima 
Briška, Oskars  Veliks, tomēr  ezera 

labiekārtošanā piedalījās visa klase. Darba 
gaitā klase sadarbojās ar DU ģeogrāfijas un 
ķīmijas pasniedzēju – Juri Somu un  
komunālās saimniecības vadītāju – Kasparu 
Laizānu. 

Paldies arī Aleksandram un Renāram, 
kuri šogad izveidoja video sižetu un  
piedalījās konkursā  „Izzini zinātni”, tādā 
veidā  izcīnīja uzvaru un bezmaksas 
ekskursiju visai klasei uz tehnoloģiskās 
jaunrades un inovāciju  centru „Lielvārds” 

24. oktobrī svinīgā ceremonijā 
Latvijas Universitātes Mazajā aulā tika 
pasniegtas Vides zinātnes balvas 2014. 
Pateicību par ieguldījumu vides zinātnes un 
izglītības attīstībā ieguva Daugavpils 12. 
vidusskolas 11.b klase. Mūsu klasi šajā 
ceremonijā pārstāvēja Anastasija Bobrova.  

Šis gads mūsu klasei ir izdevies, 
paldies visiem, kuri mūs atbalstīja.. 
  

11.a klase 
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12.b klase 

Šogad 12.a klasei ir nozīmīgs gads, jo priekšā 
ir eksāmeni! Mēs lepojamies ar to, ka spējam 

gan cītīgi mācīties, gan gūt balvas dažādos 
pasākumos. Un sanāk mums tas ļoti 
veiksmīgi! Anželika Polijā, mūzikas festivāla 
ietvaros, uzvarēja un ieguva planšetdatoru; 
klases zēni ieguva 2.vietu futbolā, 3.vietu 
florbolā un 2.vietu basketbolā; Māra ieguva 
3.vietu angļu valodas novada olimpiāde; Iļja 
ieguva Latvijas gada brīvprātīgā titulu; Annai 
tika organizēta pirmā gleznu 

personālizstāde; skolas "Pop-Clipā" ieguvām 
1.vietu... Vairāki no mums mācās autoskolā, 
tāpēc katru brīvo brītiņu mēs vērtējam kā 
zeltu. Ceram, ka Jaunajā gadā mums 
veiksmīgi izdosies nokārtot eksāmenus un 
kolosāli pavadīt pēdējo pusgadu kopā.

 

 

 

Šogad esam izlaiduma klase, un 
pašiem pat neticas! 

Cik ātri pagāja 12 gadi skolā, cik ātri 
esam pieauguši. Jau tuvojas 1 semestra 
beigas, un ir mazliet skumji apzināties to,ka 
drīz viss beigsies. 

Beigsies mūsu nedarbi skolā, 
jautrības, sāksies jauns dzīves posms. 

Bet skola mums vienmēr būs otrās 
mājas, kas glabās mūsu,vislabāko gadu 
atmiņas. 

Lai arī kādi mēs nebūtu, mēs 
saprotam, cik daudz darba ir ieguldīts mūsos, 
cik daudz pacietības un tik pat mīlestības! 

Tāpēc vienīgais, ko tagad vēlamies 
teikt, tas ir milzīgs paldies mūsu skolotājiem! 

Bobrova.  
 

 

  

12.a klase 
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Radošā lappusīte 
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Daugavpils lepnums 
 

Jau vairākus gadus Daugavpils 

izglītības pārvalde rīko eseju konkursu 

„Daugavpils lepnums, ”kurā regulāri piedalās 

arī mūsu skolas skolēni. Piedāvājam 

fragmentus no šī gada konkursam iesūtītajiem 

darbiem. 

 „Skolotāja Inta Kļavinska  ir ne tikai 

skolotāja, bet arī atbildīga sieviete, saprotoša 

sieva, lieliska mamma, izpalīdzīga kolēģe un 

darbiniece. Inta ir mana pirmā skolotāja, kā 

arī daudziem 

citiem bērniem, 

kuri, pat 

skolu 

beidzot, 

piemin 

mirkļus, kas 

piedzīvoti 

kopā ar viņu. 

Inta nav 

stingra, bet 

prasīga 

skolotāja, kas 

vienmēr 

sapratīs, palīdzēs 

un paskaidros vēl 

un vēl. 

Es lepojos, jo viņa vienkārši ir! ” 

(L.Ķerubine7.a) 

„Pediatrija ir īpaša medicīnas nozare, 

jo ar bērniem vajag runāt savādāk nekā ar 

pieaugušajiem. Pie dakteres Terēzijas 

Jerumānes ir prieks atnākt uz pieņemšanu, jo 

viņa savus pacientus sauc mīļvārdiņos – par 

sirsniņām un saulītēm.  

Dakteres Jerumānes atsaucība 

pārsniedz ārsta pienākumus vairākas reizes, 

jo dakterei var zvanīt un saņemt palīdzību 

jebkurā diennakts laikā. 

Viņas lielā ārstes profesionālā 

pieredze, palīdz noteikt diagnozes, dažreiz 

pat bez analīzēm un medicīnas iekārtām. Tas 

manī nostiprina vēlmi mācīties, lai varētu kļūt 

par labu ārstu.  

Pediatre Terēzija Jeromāne ir 

Daugavpils lepnums jau vairāku desmitu 

gadu garumā. Daktere to ir pierādījusi ar savu 

profesionalitāti un personiskās dzīves 

piemēru. Mana ģimene un arī citi pacienti ļoti 

ciena un 

novērtē dakteres darbu. Katra cilvēka darbs ir 

tas, ko mēs varam dot un veltīt savai valstij 

par godu.” (D.Daņilovs 5.b) 

 „No pašas bērnības es gribu būt 

līdzīgs vecmammai . Es rakstu par savu 

vecmammu Liliju Meinarti, jo viņa dzīvē visu 

ir sasniegusi pati. Viņa ir čakla un strādīga. 

Par latviešu valodas un literatūras skolotāju  

viņa strādā  jau 30 gadus. No tiem 21 gadu 

strādā Krievu vidusskolā - licejs. Mana 

vecmamma ir mūsdienīga skolotāja un prot 

strādāt ar datoru un interaktīvo tāfeli. Viņa 

cenšas skolēnus ieinteresēt , lai mācības 

sagādā bērniem prieku. Viņa cenšas mācīt tā 

,lai visi skolēni zinātu latviešu valodu un 

latviešu tradīcijas. Viņa ir prasīga skolotāja, 

bet arī  

Es lepojos ar to, ka man ir tik 

enerģiska, gud ra, labsirdīga vecmāmiņa! 

Viņa dzīvo un strādā mūsu pilsētā , tāpēc viņa 

ir Daugavpils lepnums!” (V.Komarovs 5.b) 

„Man grūti lepoties ar svešiem 

cilvēkiem, jo ne vienmēr mēs zinām visu par 

šo cilvēku. 

Es gribu pastāstīt par savu 

vecvecvecmāmiņu. Zinu, ka mana dzimta 

lepojas ar šo cilvēku. 

Viņa ir dzimusi  1900. gadā un nomira 

2000.gadā. Tas ir ilgs mūžs. Man mamma 

stāstīja, ka vecvecvecmāmiņa Zofija Vindeļ ar 

cieņu un dzīves gudrību spēja saglabāt savu 

tuvinieku un kaimiņu bērnu dzīvību grūtajā 

1952. gadā ,kad tika izvesti uz Sibīriju tuvāko 

sētu zemnieku ļaudis. 

Šis cilvēks bija ar tik lielu humora 

izjūtu, optimismu, dzīvesprieku, ka pietika 

pašai uz simts gadiem un vēl tiem, kas bija 

apkārt.  Viņai nebija izglītības, viņa neprata 

lasīt un rēķināt, bet tik daudzi cilvēki ir viņai 

pateicīgi par atbalstu grūtā brīdī. Pie viņas 

gāja pēc padoma un mīļa vārda, jautras 

dziesmas un garšīgas receptes. Viņa bija 

latgaliešu kultūras nesēja visos laikos. Viņa 

prata arī ārstēt cilvēkus ar augu palīdzību. 

Pati nevienu reizi nebija lietojusi tabletes. 

Gribētu, lai ar tādiem cilvēkiem, kā 

mana vecvecvecmamma, lepojas visa Latvija. 

Parasta lauku sieviete ar spēju dzīvot godīgi. 

” (B.Bērziņa 5.b) 
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Skolēnu dome ziņo 
„2014. gadā paveikts ir tiešām daudz, 

taču tas nebūt nenozīmē, ka 2015. gadā nav 

jāizdara vairāk,” saka skolēnu domes 

dalībnieki.  

Esam zīmējuši afišas, palīdzējuši 

organizēt un vadīt  pasākumus, organizējuši 

labdarības akcijas, veikuši aptauju, kādas 

aktivitātes varētu ieinteresēt mūsu skolas 

skolēnus un skolotājus, esam veikuši 

pārbaudes , vai skolēniem ir līdzi visi mācību 

procesam nepieciešamie piederumi... 

 Īsti nevar pateikt, cik daudz ir šo 

skolas rūķīšu, jo ik pa brīdim uzrodas kāds, 

kas paveic kādu mazu darbiņu, un tajā pašā 

laikā, kāds arī nemanāmi nozūd no apvāršņa, 

bet kodols ir nemainīgs. 

Var daudz domāt par to, kas paveikts 

un nepaveikts, bet to nekādi nevar izmainīt. 

Ir jāmācās no veiksmēm un neveiksmēm, kas 

piedzīvotas, lai Jaunajā 2015. gadā varētu 

izvairīties no dažādām neražām. Mācību 

gada 2. semestrī tiešām paredzēts daudz 

pasākumu, jo katrs skolēnu domes dalībnieks 

piedalīsies, kāda pasākuma vai cita veida 

aktivitātes veidošanā.  

Mēs, skolēnu domes dalībnieki, 

gribam novēlēt visiem skolēniem apņēmību, 

centību, spēku un daudz laimes Jaunajā 

gadā, lai viss iecerētais izdodas! 

 Mēs gribam, darboties, rīkoties, 

mums patīk elastīgums, dzīvīgums, un tieši 

tāpēc mums   ir vajadzīga Jūsu atsaucība un 

atbalsts. Mēs  taču esam viena liela ģimene, 

un skola ir mūsu otrās mājas! 
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