Daugavpils Vienības pamatskola
6.a klases skolnieks Jānis Dukšinskis
Skolotāja - konsultante Inga Sokolova
Nominants „Daugavpils lepnums - 2014”
Jānis Dukšinskis
Lēnām un nemanot atkal tuvojas gada beigas un klusais Adventes laiks. Tas ir
laiks, kad mēs izvērtējam, ko esam paveikuši gada garumā, īpaši izvērtējot cik daudz laba un
vērtīga esam izdarījuši. Jo tieši šajā tumšajā gadalaikā cilvēku sirdis iemirdzas īpaši gaiši,
tieši šajā laikā cilvēki pārdomā to, kas mīt viņu sirdīs, kā viņi dzīvo, ko citiem nes - vai prot
nest ko labu,nozīmīgu, vai prot prieka liesmiņu citiem no sevis dot ik dienas. Un tas ir laiks,
kad atkal mūsu pilsētā notiek šis gaismas un siltuma apvītais konkurss „ Daugavpils lepnums”,
kad mēs varam pateikties tiem cilvēkiem, kas mums tik daudz laba dot ik dienas. Es priecājos,
ka šogad es varu pastāstīt par savu brīnišķīgo, gudro, labu darošo krusttēvu Jāni Dukšinski –
viņš tik daudz dot man, un manai dzimtajai pilsētai!
Mans krusttēvs ir Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Daugavpils pilsētas domē izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs, sociālo jautājumu komitejas loceklis.
Ik rītu viņš , ar patiesu prieku un vēlmi darīt, dodas uz darbu Daugavpils domē. Viņš dienu no
dienas vada Daugavpils pilsētas domes darbu, ar lepnumu pārstāv Daugavpils pilsētu
ārvalstīs. Viesojoties ārvalstu viesiem Daugavpilī, ar degsmi iepazīstina viņus ar mūsu pilsētas
sasniegumiem un nākotnes iecerēm. Slēdz dažādus sadarbības līgumus starp dažādām valstīm
ekonomikas attīstības jomā, tādā veidā veicinot Daugavpils pilsētas ekonomisko izaugsmi.
Domāju, ka tieši Jānis Dukšinskis ir viens no tiem cilvēkiem Daugavpilī, ar kuru var lepoties
Daugavpils pilsēta. Viņš ir ieguldījis daudz darba un pūļu, lai Daugavpils pilsēta būtu tāda,
kāda tā ir šobrīd un joprojām turpina rūpēties par Daugavpils pilsētas vizuālo tēlu, un tās
attīstību, izaugsmi, jaunu darba vietu radīšanu, lai Daugavpils pilsēta turpinātu pastāvēt,
plaukt un attīstīties arī turpmāk. Viņš ļoti mīl savu dzimto pilsētu Daugavpili, un ik dienas
cenšas darīt visu iespējamo, lai tā būtu īpaši skaista, attīstīta pilsēta, lai pilsētas iedzīvotāji ar
prieku dzīvotu un strādātu mūsu jaukajā Daugavpilī.
Ir patīkami apzināties, ka tieši manā pilsētā dzīvo un strādā tāds gudrs, zinošs,
mērķtiecīgs, strādīgs, labestīgs un atsaucīgs cilvēks kā Jānis Dukšinskis. Es lepojos ar viņu, un
priecājos, ka tieši tāds cilvēks ir viens no tiem, kas ved mūsu dzimto pilsētu pa attīstības,
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Daugavpils Vienības pamatskola
6. a klases skolniece Katrīne Grabovska
Skolotāja - konsultante Inga Sokolova
Nominants „Daugavpils lepnums - 2014” Inese Geiba

Mana dzimtā pilsēta ir Daugavpils. Tā ir gaiša
un attīstīta pilsēta. Šeit dzīvo tiešām daudz labsirdīgu,
gudru un atsaucīgu cilvēku, kuri ir pelnījuši iegūt šo cieņpilno titulu – „Daugavpils lepnums”.
Manuprāt, šo godu ir pelnījusi viena īpaša skolotāja - Daugavpils Vienības pamatskolas latviešu
valodas un

literatūras skolotāja un arī mūsu klases audzinātāja - Inese Geiba.

Viņa tiešām ir cienīga būt par „Daugavpils lepnumu”, jo viņas darbs ir patiesi svētīgs –
viņa ikvienam no mums māca dzimtās valodas pratību, un kas ir vēl svarīgāk – mīlēt savu
dzimto valodu! Skolotāja Inese māca cieņu pret latviešu valodu, palīdz saviem skolēniem izkopt
un attīstīt latviešu valodas prasmes. Palīdz ar sirdi izjust valodas skaistumu un bagātību. Ik
dienas skolotāja sniedz mums vērtīgas zināšanas, kas būs noderīgas visas dzīves garumā. Brīžos,
kad kaut kas neizdodas – skolotāja vienmēr ir klāt - palīdz un iedvesmo, māca nepadoties
grūtību priekšā. Skolotāja vienmēr ir saprotoša un viņas stundas ir dzīves gudrības pilnas. Viņas
stundās mēs apgūstam ne tikai priekšmetu, ko skolotāja pasniedz, bet arī citas dzīves gudrības,
kas noteikti noderēs turpmākajā dzīvē. Skolotāju Inesi patiesi ciena ikviens skolēns. Skolotājas
stundas paiet nemanāmi ātri, jo ir radoša darba pilnas.
Skolotājas mudināti, mēs ar patiesu interesi piedalījāmies, UNESCO projekta ietvaros,
konkursā „Darini ābeci” , kas tika veltīts Stendera jubilejai. Mēs veidojām „Bilžu ābeci”, kurā
apvienojās latviskā senatne un mūsdienu tehnoloģijas. Mūs uzaicināja uz Dzimtās valodas
dienas pasākumu Rīgā, un apbalvoja par lielisku un saturīgi veidotu ābeci. Šogad skolotāja tika
izvirzīta titulam „Gada labākais skolotājs”.
Pateicoties skolotājai – mēs mīlam grāmatas, ar prieku un interesi lasam tās. Skolotāja
iesaka mums dažādas interesantas grāmatas, kas aizraus tieši mūs – pusaudžus. Ar skolotāju
Inesi mūsu klasei jau ir tik daudz kopīga, kaut arī viņa ir mūsu klases audzinātāja nedaudz
vairāk par gadu – kopīgi pasākumi, izbraucieni, daudzie sasniegumi.
Mums visiem ir jābūt lepniem par to, ka mūsu pilsētā dzīvo, strādā un tik daudz laba dot
šī brīnišķīgā skolotāja, un mums ir jāmāk ar mīlestību un cieņu novērtēt šo grūto darbu –
skolotājs! Paldies , SKOLOTĀJ, paldies, ka sagatavo mūs latviskajam dzīves ceļojumam Latvijas
plašajos ceļos!

No visas sirds es lepojos ar manas skolas mīļo mūzikas skolotāju Jolantu Boreiko. Jolanta
Boreiko strādā 24. pirmskolas izlītības iestādē „Ŗūķītis” un Daugavpils Vienības pamatskolā par
mūzikas skolotāju. Viņa vada mācību stundas skolēniem no 5. līdz 9.klasei - pamatskolas skolēniem,
vada skolas vokālo ansambli gan 5.-9.
klases skolēniem, gan sākumskolas skolēniem un
papildus vada arī duetu, solo
nodarbības dažādiem
skolas skolēniem.
Es apbrīnoju skolotājas darbu,
jo viņa ir veidojusi vairāku tautas
dziesmu apdares un tās
tiek
bagātinātas ne tikai ar trenētajām
skolēnu balsīm, bet arī ar mūzikas
pārpilnām skaņām, tiek izmantoti arī
latviešu tautas darinātie mūzikas
instrumenti. Mūzikas skolotāja
cenšas
bērniem
pilnveidot
zināšanas par mūziku, attīstīt balsi,
iepazīstināt ar citu tautu mūziku,
rīko mācību stundas interesantas ļaujot pašiem skolēniem spēlēt
kādu no mūzikas instrumentiem.
Mūzikas skolotāja redz mūziku kā bagātu, brīnišķīgu un
dzīvības pilnu pasauli - ar kuru iepazīstina arī mūs, lai mēs to mācētu izjust ar katru
dvēseles stīgu.
Man ir liels lepnums un prieks, ka skolotājas darbs tika novērtēts arī pilsētā un viņa tika
apbalvota kā „Gada skolotāja - 2014” . Es jau daudzus gadus dziedu skolas vokālajā ansamblī, un
augsti vērtēju to, cik daudz darba, laika, un mīlestības skolotāja mūsos iegulda. Mēs ar vokālo
ansambli esam piedalījušies ļoti daudzos pasākumos un konkursos. Viens no tiem ir „Balsis” , kur
tiek stingri vērtēts itin viss - sākot no vokālā dziedājuma līdz pat izskatam, un vērtēšana notiek trīs
kārtās – savā pilsētā, novadā un valstī. Vienu gadu mēs cīnījāmies par uzvaru valsts līmenī,
neizmērāms ir skolotājas ieguldījums, lai mūsu sasniegumi būtu tik augsti. Mēs mēģināsim vēl un vēl,
arī šogad piedalīsimies šajā nopietnajā mūzikas konkursā. Visi skolēni, ieskaitot mani, ir ļoti, ļoti
priecīgi, ka skolotāja spēj mūs tā profesionāli sagatavot, lai mēs godam sacenstos ar citiem
ansambļiem visā Latvijā. Visos skolas svētku pasākumos mēs vienmēr dziedam, un tos organizēt palīdz
skolotāja Jolanta- ar savu radošumu un entuziasmu.
Mūzikas skolotāja ir arī lieliska māmiņa! Viņai ir dēls un divas meitas, kuras arī mīl mūziku
jau no mazotnes, un dzied viņas vokālajā ansamblī. Mēs visi apbrīnojam viņu, jo tik daudz darba ir
jāiegulda ik dienas, bet mājās taču viņu gaida pats svarīgākais – ģimene. Skolotāja atrod laiku
visiem un visam.
Un , ja Jūs tikai dzirdētu – cik skaisti dzied pati skolotāja – ar tādu mīlestību un dvēseliskumu
viņa izdzied katru skaņu. Nevar nemīlēt šo brīnišķīgo skolotāju.....un nevar nemīlēt mūziku!
Daugavpils Vienības pamatskolas mūzikas skolotāja Jolanta Boreiko ir patiess Daugavpils
lepnums! Jā, viņa ir mans Daugavpils lepnums!

Daugavpils Vienības pamatskola
6. a klases skolniece Melisa Potapova
Skolotāja - konsultante Inga Sokolova
Nominants „Daugavpils lepnums - 2014”

Elīna Potapova

Mūsu pilsētā

ir begalīgi daudz cilvēku, ar

kuriem var lepoties. Tie cilvēki, kas ik dienas ir mums
līdzās, un vienmēr pasniegs palīdzības roku. Ir viegli būt
kopā priekos, bet ne katrs vēlēsies ziedot savu laiku,
spēku, lai palīdzētu grūtos brīžos. Es esmu pateicīga liktenim, jo man ir tāds īpašs cilvēls līdzās.
Es lepojos ar savu māsu. Viņas vārds ir Elīna un viņa ir 19 gadus veca. Šajā vecumā Elīna
jau paspēja paveikt daudz labu darbu. No tās dienas, kad es piedzimu, māsa rūpējās par mani katru
dienu. Viņa ne tikai man palīdzēja pildīt mājasdarbus, bet arī palīdzēja visgrūtākajos brīžos: kad es
slimoju, kad nezināju ko darīt, vai tā pat vien - kad man nebija garastāvokļa. Elīna vienmēr
priecājās un priecājas par maniem sasniegumiem un par mani. Katru dienu mana māsa mani
aizstāvēja, atbalstīja, ieteica, darīja un dara visu, lai es izaugtu pieklājīga, paklausīga, gudra,
skaista un laimīga meitene!
Skolā viņa vienmēr piedalījās olimpiādēs un vienmēr ieguva kādu godalgotu vietu. Katru gadu
viņa pārstāvēja sevi, klasi, skolu, pilsētu un pat valsti, aplcieninot to, ka labestība un gudrība iet soli
solī. Mana māsa ar savu labo sirdi, labajiem vārdiem un darbiem izpelnījās lielu godu - kļuva par
vislabāko “Gada klasesbiedru”. Visi Elīnas klasesbiedri pret māsu izturējās ar cieņu, mīlestību un
pateicību, jo mana māsa vienmēr palīdzēja viņiem un iepriecināja ar savu pozitīvo attieksmi un
saulaino smaidu.
Es lepojos ar savu māsu, jo viņa dara mani un daudzus laimīgus. Priekš manis šis labais un
mīļais cilvēks ir vislabākis uz pasaules!

Daugavpils Vienības pamatskola
6. b klases skolnieks Rolands Kudeika
Skolotāja - konsultante Inga Sokolova
Nominants „Daugavpils lepnums - 2014”

Leonīds Krumpļevskis
Katrs no mums dzīvo citādā vērtību pasaulē, katrs cilvēks pats veido savas dzīves vērtību
skalu. Tik daudz un dažādu cilvēku dzīvo mūsu dzimtajā pilsētā – Daugavpilī. Bet ir viena vērtība, kas
ir svarīga ikvienam no mums – tā ir veselība. Tā ir dzīves dāvana – būt veselam, bet gadās - mūs
apciemo nelūgta viešņa – slimība. Un šādos brīžos cilvēks ir bezspēcīgs bez gudra ārsta padoma un
palīdzības. Mēs uzticam savu veselību un dzīvību, mēs ticam, ka mums palīdzēs tapt atkal veseliem.
Manai ģimenei pēdējā laikā ir daudz nācies saskarties ar medicīnu, tāpēc es spēju novērtēt šo
bezgala nozīmīgo, grūto un atbildīgo profesiju - ārsts. Mana māsa šobrīd studē medicīnu Stardiņa
Universitātē. Es redzu, cik viņai daudz ir jāmācās un jāzina, cik grūti ir kļūt par labu ārstu. Manam tētim
tika veikta jau otrā operācija, lai atgūtu pašu svarīgāko – veselību. Un man pašam nācās saskarties
nopietnu ausu saslimšanu. Par daudziem ārstiem varētu teikt daudz labu vārdu, taču īpaši gribētos
atzīmēt kādu īpašu mūsu pilsētas ārstu - otolaringologu Leonīdu Krumpļevski, jo pats nesen biju viņa
pacients. Viņš jau 45 gadus strādā Daugavpils reģionālajā slimnīcā – visu savu darba dzīvi veltījis šaj
pilsētai un tās iedzīvotājiem. Neskatoties uz daktera cienījamo vecumu, šogad viņam aprit 81 gads, viņš
ar milzīgu darba sparu, turpina ārstēt pacientus – gan lielus, gan mazus, neatsakot nekad un nevienam.
Pielietojot savu bagāto pieredzi, gūtās zināšanas un sirsnību L. Krupļevskis dāvā cilvēkiem vissvarīgāko
– iespēju būt atkal veselam, lai varētu pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un mīlēt. Pagājušajā gadā viņam tika
piesķirta pašvaldības gada balva nominācijā „Mūža ieguldījums”. Kā dakteris pats teica gada balvas
saņemšanas ceremonijā: „Lielākā balva ir tā, ka cilvēki pat uz ielas izsaka man pateicību par atgūto
veselību!”
Interesanti – kas mudina šo unikālo cilvēku ik dienas turpināt ārsta gaitas tik cienījamā vecumā,
un kur rod spēku to darīt? Es domāju, ka tā ir sava amata mīlestība un mīlestība pret cilvēkiem. Es
esmu lepns, ka manā pilsētā ir tik brīnišķīgs ārsts un vienkārši sirsnīgs cilvēks, kā dakteris Leonīds
Krumpļevskis, kurš turpina savu dzīvi veltīt ārstniecībai, lai dāvātu mūsu pilsētas iedzīvotājiem
visdārgāko – veselību. Tādējādi darot cilvēkus laimīgus, jo tikai vesels cilvēks ir laimīgs cilvēks, un to
apzinās katrs no mums.

