
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Jūsu prieks un Jūsu sāpes nāk 
Ar cilvēkbērniem, kuri savu ceļu sāk. 
Caur viņu priekiem un caur viņu sāpēm 
Atbilde Jūsu dzīvei: Kāpēc? 

 
5. oktobris – Skolotāju diena

 Bez viņiem ne zināšanas gūtu, ne jautras dienas 
skolā aizvadītu. Bez viņiem netiktu augstās skolās 
un vēl augstākos amatos. Bez viņiem – mūsu 
skolotājiem! Ikdienā mēs vienkārši aizmirstam 
pateikt tos labos vārdus, kuri mūsos ir. Ikdienā mēs 
Jūs vainojam par nesapratni, par to, ka mums dodat 
padomu, ka pamācāt. Mēs sapratīsim to droši vien 
tikai vēlāk. Latviešu Kultūras Centrā  notika 
Starptautiskajai skolotāju dienai veltīts svinīgs  

 
 
 

 
pasākums, kurā tika  godināti konkursa 
„Pedagoģiskās meistarības balva 2017” laureāti par 
kādas 2016./2017. m. g. metodiskas prioritātes 
īstenošanu, jaunie skolotāji un konkursa „Swedbank 
jaunais Daugavpils skolotājs” dalībnieki. Paldies 
Jums par nesavtīgo un atbildības pilno darbu. 
Paldies par sirds siltumu un zināšanām, ko sniedzat  
bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Lai nekad 
nezūd ticība tam, ka Jūs darāt   patiesi   darbu!  
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     Apsveicam mūsu skolotājas! 

Jeļena Markova  – uzvarētāja 
nominācijā “Atbalsts pedagogiem 

kvalitatīva mācību procesa 
nodrošināšanā”. 

Natālija Mickeviča – konkursa 
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Regīna Urbanoviča – uzvarētāja 
nominācijā “Skolēnu un pedagogu 
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   Skolotāju dienas priekšvakarā Grieķijas 
galvaspilsētā Atēnās eTwinning, Erasmus+ vadībā 
norisinājās kārtējā Starptautiskā tematiskā 
skolotāju konference „Learning to think in digital 
society” („Iemācīties domāt digitālā sabiedrībā”). 

Konferencē piedalījās skolotāji no visām Eiropas 
Savienības valstīm, kā arī pārstāvji no Gruzijas, 
Ukrainas, Armēnijas, Moldovas un Tunisijas. 

No Latvijas bija deleģēti divi 
pedagogi: Svetlana Rudjko – prof. 
ģeogrāfijas un ķīmijas maģistre, 
ģeogrāfijas un dabaszinību 
skolotāja no Daugavpils 
16.vidusskolas un Līga Mažeika – 
pedagoģijas maģistre, 
informātikas un angļu valodas 
skolotāja no Aknīstes vidusskolas. 
Abas šīs skolotājas pārstāvēja 

Latgales skolas.  
Konferences galvenais mērķis bija pielikuma 

Computational Thinking (Skaitļošanas domāšana) 
ieviešana izglītībā, kas ļautu skolēniem analizēt 
ikdienas problēmas un meklēt to risinājumus. 
Pašlaik skolās aktīvi un apzināti tiek stimulēta 
jaunāko tehnoloģiju izmantošana, kā arī 
eksperimenti ar jauniem moduļiem un jaunu 
kontekstu, lai skolēni mācību procesā varētu 
sadarboties un attīstīt radošu pieeju. Domāšanas 
prasme (skaitļošanas prasme, kritiskā domāšana, 
problēmu risināšana, radoša pieeja, oriģinalitāte, 
stratēģiju izmantošana) ir viena no 
vissvarīgākajām prasmēm, kura  skolēniem būtu 
jāattīsta. 

 Šī prasme šobrīd 
ir pieprasīta arī 
darba tirgū. 
Uzņēmumi, lai 
paaugstinātu konku-
rētspēju un ražī-
gumu, arvien vairāk 

ir atkarīgi no jaunu produktu, pakalpojumu un 
jaunu procesu radīšanas. Universitātes vienmēr 
lepojas ar to, ka ir devušas saviem studentiem 
intelektuālas iemaņas, taču īsts izaicinājums ir 
piesaistīt arī jaunākus skolēnus. 

Šajā konferencē galvenais uzsvars tika likts uz 
skaitļošanas domāšanu, kam ir universāls 
pielietojums. Šīs domāšanas stratēģijas būtu 
jāzina un jāizmanto katram, ne tikai 
datorzinātniekiem. eTwinning ir lielākais Eiropas 
skolotāju tīkls, kas jau sen propagandē inovācijas, 
radošuma un kritiskās domāšanas idejas. Runājot 
par Latvijas izglītības sistēmas reformu un 
starpviju kompetencēm, šī tematiskā konference 
ar skaitļošanas domāšanas un kritiskās 
domāšanas koncepciju apskatu, bija ļoti lietderīga.  

 

 
 
 
Tika parādīts, kā eTwinning var sekmēt šo 

procesu. Triju dienu laikā varēja darboties 24 
darbnīcās (worksop seeions).                   
      Lūk, dažas no tām: 
 Zemestrīču ierakstīšana un pētīšana skolā 
 Misija uz Marsu 
 Dabas izpratne, zinātnes priekšmetu 

apgūšana, izmantojot programmēšanu 
 Transporta līdzekļi 
 Autostrādes problēmas 
 Ēnu spēles: Brahmas torni 
 Inkluzīvā apmācība ar digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu 
 Datorprogrammas mācību plānos 
 Skolotāju apmācība 

Tika organizētas arī četras sesijas: 
 Skaitļošanas domāšanas integrācija skolas 

mācību plānā 
 Skaitļošanas domāšanas novērtējums 
 Skolotāju apmācība skaitļošanas 

domāšanai 
 Skaitļošanas domāšana kā ieslēgšanas 

veids 
Noslēguma sesijā organizatori lika uzsvaru uz to, 

ka nepieciešams izglītot arī skolēnu vecākus. 
Nepieciešams stingri kontrolēt, kā bērns izmanto 
datoru.  Pie tā, ka datora lietotājs ne par ko citu 
neinteresējas, ir vainīgi pieaugušie, kuri 
nereglamentē laiku, kuru bērns pavada pie datora. 

Tas attiecas arī uz mācību procesu. Ja skolēns 
negrib šķirties no sava telefona, pārvērtiet mīnusu 
par plusu – iesaistiet mobilo telefonu mācību 
procesā! Vienīgi var rasties neliela problēma – 
samazināties interneta ātrums, ja vienlaicīgi 
pieslēgsies vairāki lietotāji, bet laika plānojumam 
stundā ir ļoti liela nozīme. 

Katrs konferences 
dalībnieks ieguva 
pieredzi, kā mācību 
procesā pielietot jaunu 
pieeju. Atsevišķi gribu 
pateikties organiza-
toriem, kuri bija 
ieplānojuši Atēnu skais-
tāko vietu apskati. Nobeigumā gribu pateikt, ka 
projekts ir viena no efektīvākajām skolēnu 
apmācības metodēm, bet  eTwinning projekti 
izglīto arī pedagogus, iepazīstina ar novitātēm, 
bez kurām mūsdienīga skola nav iedomājama. 
Aicinu visus skolotājus – esiet radoši, 
sadarbojieties un mācieties kopā ar saviem 
skolēniem – tā arī ir kompetenču pieeja. Tad jūs 
vienmēr būsiet avangardā. 
                                 Sagatavoja    Svetlana Rudjko, 
                                                    ģeogrāfijas skolotāja 
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Avangardā – Latgales skolotāji 
 



 

 
ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 
stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts 
“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu 
sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-
034898_3)(ParentInvolvement in Education- To Get 
Sweet Results). 
Jau otro gadu mūsu skola piedalās starptautiskajā 
Erasmus + projektā ‘’Parent  involvement in 
education to get sweet results’’. Pēdējā septembra 
nedēļā mūs sagaidīja Turcijas Republika. Tā ir 
valsts, kur satiekas Austrumi un Rietumi, 
kristietība un islāms, senie vēstures pieminekļi un 

mūsdienīgas 
pilsētas. Tās ir  
visu ceļu un 
reliģiju, kultūru 
un tradīciju 
krustceles. Taču 
visspilgtāk mū-
su atmiņā paliks 

turku viesmīlība, atsaucība un atklātība. 
Ļoti sirsnīgi mūs sagaidīja pilsētā Čubuka. Vietējie 
skolēni bija sagatavojuši koncertu – spēlēja tautas 
instrumentus un dziedāja turku tautasdziesmas. 
Mēs iepazināmies ar Turcijas izglītības sistēmas 
īpatnībām, nogaršojām  nacionālo ēdienu, kuru 
bija sarūpējuši skolēnu vecāki, apmeklējām 
mācību kabinetus, satikāmies ar skolēniem. 
 Visās Turcijas skolās ir obligāta skolas forma – 
zēniem balti krekli, meitenēm-sarkani. Tā kā licejā 
ēdnīcas nav, tad skolēni ņem līdzi kārbiņas ar 
ēdienu. Mums iepatikās atklātās bibliotēkas ideja – 
skolēni paši atnes un paņem grāmatas, kuras 
atrodas liceja hallē plauktos. 
Otrdien mēs 
devāmies eks-
kursijā uz Kap-
padokiju – apbrī-
nojamu vietu, 
kura atrodas 
centrālajā Anato-
lijā. Salīdzinoši 
nelielā teritorijā atrodas daudzums kalnu, kuriem ir 
neparastas formas akmens bluķi. Tas 
izskaidrojams ar vulkānu izvirdumiem, kuri 
darbojās šajā apvidū pirms miljoniem gadu. 
Trešdien mēs iepazināmies ar turku tautas 
amatniecības arodu ebru – tā ir māksla zīmēt 
ūdenī, kad zīmējums sākotnēji tiek veidots uz 
ūdens virsmas, pēc tam tiek pārnests uz auduma 
vai papīra ar speciālām krāsām, kuras nešķīst 
ūdenī un sastāv no dabīgā pigmenta, ūdens un 
žults. Tas ir ļoti sens mākslas veids – kopš 11.gs.  
 
 

 
 
 
 

 
Mēs katrs uzzīmējām savu zīmējumu un visi bija 
dažādi un apbrīnojami. Ebru – tā ir māksla 
pacietīgajiem. Pastāv uzskats, ka tā uzņem slikto 
enerģiju un sniedz pozitīvo. Un mēs to izjutām! 
Daudz smaidu, apbrīnas un sajūsmas dāvāja šī 
ekskursija. 
Vakarā mēs 
devāmies uz seno 
Ankāras cietoksni. 
Gleznainajā pau-
gurā (apm.1000 m 
augstumā) senajā 
pilsētas rajonā atrodas cietoksnis – Hisar. Pēc 
senajām liecībām zināms, ka cietoksni  uzcēla 
kādreiz tik varenā hetu valsts 12.gs. p.m.ē. No šīs 
vietas sākas pilsēta. Cietoksnis ir izturējis daudzus  
vēsturiskus laikmetus, kā rezultātā tika vairakkārt 
pārbūvēts un restaurēts. Mēs bijām pārsteigti 
parbrīnišķīgo skatu uz naksnīgo pilsētu, kas bija 
redzama kā uz delnas... 
Ceturtdienas svarī-
gākais notikums bija 
Turcijas parlamen-
ta apmeklējums. 
Vēlamies teikt par 
stingrajiem drošības 
noteikumiem. 
Vajadzēja iziet cauri 
4 apsardzes līme-
ņiem. Šajā valstī pret drošību izturas ļoti nopietni. 
Visās sabiedriskajās vietās ir obligāta mantu 
apskate un iziešana caur skeneri. Par 
piemiņu mums paliks pildspalvas ar Turcijas 
parlamenta simboliem. Jau naktī mēs atvadījāmies 
no Ankāras un devāmies uz Stambulu.Stambula-
ievērojamākā Turcijas pilsēta, kas dižciltīgi 
izvietojusies Bosfora jūras šauruma krastos. Tā ir 
īpaša megapole – vienīgā valstī un visā pasaulē, 
jo vienlaicīgi atrodas gan Eiropā, gan Āzijā. Dienas 
laikā mēs paspējām apmeklēt sultāna Topkapa 
pili, Svetās Sofijas katedrāli, Zilo mošeju,  
Dolmabahače pili, paspējām pavizināties ar kuģīti 
pa naksnīgo Bosforu. Nedēļa paskrēja nemanot. 
Pedējā diena Stambulā mūs pavadīja ar zemiem, 
tumšiem mākoņiem un sīku lietutiņu – tādu kā pie 
mums Latvijā. Mēs sajutām, cik ļoti esam 
sailgojušies pēc dzimtajām vietām. 
Sirsnīgs paldies mūsu skolas direktorei Olgai 
Dukšinskai par Erasmus+ projekta ‘’Parent  
involvement in education to get sweet results’’ 
aktivitātēm!                        
                             Sagatavoja Svetlana Zarjanova,  
                                                      Nadežda Dzalbe 
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Pavisam nesen - no š.g. 27. 
septembra līdz 29. sep-

tembrim - 4 mūsu skolēni - Aleksandrs Kaufmans 
(9.a), Rostislavs Osipovs (9.a), Valērija Pečonka 

(10.), Nikole Čer-
vinska (10.) - 
kopā ar angļu 
valodas  skolo-
tāju Žannu Špoģi 
apmeklēja Beļ-
ģijas valsts 
galvaspilsētu Bri-

seli. Brauciens bija lieliska balva par mūsu 
vidusskolas veikumu Eiropas projekta  ietvaros. Ar 
Eiropas Parlamenta deputāta Andreja Mamikina 
atbalstu Briselē mēs apmeklējām Eiropas 
Parlamentu, kur uzzinājām informāciju par citu 
valstu deputātiem, sēdēm Briselē un Strasbūrā. 
Ekskursijas vadītāja pastāstīja, kā veidojas 
parlaments, cik valstis un kandidātvalstis ir Eiropas 
Savienībā. Iepazināmies  ar pieņemtajiem 
likumiem, kuri attiecas arī uz Latviju: vai var dzert 

ūdeni no krāna, par 
vienotu mājas tarifu, 
lidostas sniedz 
kompensācijas par 
kavētajiem reisiem un 
citām sadzīviskām 
lietām. 

Pēc ekskursijas 
pa Eiropas Parlamentu 
tikāmies ar Andreju 
Mamikinu. Mēs pieda-
lījāmies diskusijā, uzde-

vām interesējošus mūs jautājumus. A. Mamikins 
pastāstīja, kā strādā Eiropas Parlaments, kā notiek 
sēdes, kā izskatās sēžu zāle un parādīja mūsu 
parlamentāriešu darba vietas. Pēc tam katrs varēja 
aprunāties ar Latvijas deputātu.  

Nākamajā dienā mūsu  plānā ietilpa 
ekskursija pa Briseli. Tā sākās ar pilsētas 
vēsturiskās daļas apmeklēšanu.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Iepazināmies ar brīnišķīgo gotikas stila 

arhitektūru, apskatījām Briseles rātsnamu un 
vairākas ģildes, ko tagad izmanto Briseles mērs. 
Aplūkojām Briseles galvenos simbolus  - čurājošo 
puisēnu, meiteni un suni. 
          Pēc pilsētas 
vēsturiskā centra 
apmeklēšanas de-
vāmies uz pilsētas 
otro daļu, kas atrodas  
nelielā kalnā. Šis 
pilsētas rajons var lepoties ar daudzveidīgiem 
muzejiem, kas veltīti mūzikai, mākslai. Dažādas 
baznīcas un katedrāles – Dievmātes kapela, 
Dievmātes baznīca, Svētā Miķeļa un Svētās 
Gudulas katedrāle. No augšas varējām vēlreiz 
aplūkot pilsētas vēsturiskās celtnes.  

Priecājāmies par iespēju nogaršot Beļģijas 
nacionālos ēdienus – vafeles, dažādas šokolādes, 
ēdienus ar garnelēm. Var teikt, ka visi nacionālie 
ēdieni bija ļoti garšīgi.  
Mājās atgriezāmies  
ļoti iedvesmoti un 
laimīgi par 
gūtajiem iespa-
idiem Eiropas 
Parlamentā un 
Briselē.  
    Žanna Špoģe: 
«Esmu patiesi gandarīta, ka mums izdevies lielisks 
brauciens un mūsu skolēniem bija iespēja iepazīt 
Eiropas Savienības galvaspilsētu, savām acīm 
redzēt Eiropas Parlamenta ēku, tikties ar dažādiem 
cilvēkiem un iepazīties ar to, kā tad īsti darbojas ES 
struktūra.  
      Vēlamies  izteikt pateicību Eiropas Parlamenta 
deputātam Andrejam Mamikinam par piedāvāto ie-
spēju, skolas   administrācijai par atbalstu, kā arī A. 
Mamikina palīdzei N.Sisojevai, kura lieliski 
organizēju mūsu ceļojumu un ekskursiju.  

 
Sagatavoja: Valērija Pečonka 10.kl.  

un Žanna Špoģe,angļu valodas skolotāja 
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     Iepazīšanās ar  Eiropas parlamentu 

 



 

 

      
     Daugavpils 16. vidusskolas komanda 
piedalās Nacionālajā konferencē  “Eiropas skolu 
sadarbības tīklā”. 

         7. oktobrī Rīgā notika ikgadējā  Nacionālā 
konference eTwinning, kurā piedalījās vairāk nekā 
150 pasniedzēju un projekta īstenotāju no visas 
valsts. Konferences finālā iekļuva 6 labākie 2017. 
gada projekti. Mūsu skolēni ar lepnumu stāstīja par 
paveikto darbu, par iegūto pieredzi un prasmēm 
projekta realizācijas procesā. Īpaši iepriecina 
,,starpviju” kompetences: sadarbība un 
komunikācija digitālajā pasaulē. Daugavpili 
pārstāvēja 16. vidusskolas komanda ar savu 
projektu: “Oh triangle, Your are beautiful!”.  
      
     Projekta dibinātāja ir matemātikas skolotāja Re-
gīna Urbanoviča. Projekta īstenotāji bija 8.a klases 
skolēni kopā ar klases audzinātāju Svetlanu Rudjko 
un angļu valodas skolotāju Nadeždu Dzalbi. 

    Jāatzīmē, ka 
skolēni kopā ar 
savām skolo-
tājām 3 gadu 
laikā jau ir 
realizējuši 6 
projektus, no 
kuriem 3 ir 
kļuvuši par 

finālistiem – vieni no labākajiem projektiem valstī. 

    Šajā reizē 16. vidusskolas skolēni parādīja sava 
darba rezultātu – izveidota elektroniskā grāmata, 
kura satur teorētisko materiālu,  
 
 
 
 

 
 
 
matemātikas uzdevumus un to risinājumus, kuros  
definē trijstūru veidus un atrod dažādu trijstūru 
elementus, perimetrus un laukumus, un pasakas 
par trijstūriem angļu valodā. Ar savu darbu skolēni 
parādīja, ka matemātika nepavisam nav sausa un 
precīza zinātne, tā pilnībā var būt romantiska un 
nepavisam ne garlaicīga. 
Projektu ,,Nacio-
nālā balva” 
prezentēja jau 
9.a klases 
skolēni: Kauf-
mans Alek-
sandrs, Osipovs 
Rostislavs, Ra-
gele Juliāna, Zaharova Anastasija, Vasiļjeva Anna 
un 12. klases skolniece Jeļizaveta Kaļiņina. 
Skatītāju zālē par viņiem uztraucās un atbalstīja 
skolotājas Regīna Urbanoviča un Svetlana Rudjko. 
 
    Mazliet skumji, ka otrajam projektam “ Bio 
symbolism  it’s fun” , kas tika gatavots vienlaicīgi, 
pietrūka tikai 1 punkta, lai arī kļūtu par finālistiem.  
Aģentūra apbalvoja   konkursa ,,Nacionālā balva 
eTwinning 2017” ar piemiņas plāksni, kas tiks izvie-
tota pie skolas Slavas 
sienas, kā arī katrs, 
kurš piedalījās 
konkursā, saņēma 
diplomu un dāvanu. 
 
   Pasniedzējiem bija 
iespēja noklausīties 
pētnieci Re Baltica 
Evitu Puriņu, kura 
pastāstīja par Latvijas izglītības sistēmas 
problēmām. Kā arī varēja uzklausīt somu rakstnieci 
Lindu Lukas, kura prezentēja savu grāmatu 
bērniem par programmēšanas pamatiem. 
 
   Noslēgumā vēlamies teikt, ka visi projekta fināla 
autori satiksies oktobra beigās Maltā, lai iepazītos 
ar citu Eiropas valstu fināla projektiem, lai gūtu 
jaunu pieredzi, jaunus partnerus starptautiskai 
sadarbībai. 
                                    Sagatavoja Svetlana Rudjko  

un Regīna Urbanoviča 
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     Nacionālā konference   “Eiropas skolu sadarbības tīklā” 



Labo darbu nedēla    
Labo darbu nedēļā, 12.oktobrī, 
3.C klases skolēni un klases 
audzinātāja apciemoja 
dzīvniekus patversmē.  

Ne visiem dzīvniekiem ir mājas, 
tāpēc tie apmetas uz dzīvi 
patversmē. Mēs viņus 
apciemojām, atnesām barību, 
sirds siltumu, mīļumu, jo mēs 
cenšamies darīt labus darbus 
un mēs ļoti mīlam čertkājainos 
draugus. 

Pēc apciemojuma veltījām 
izstādi dzīvniekiem, kuri mums 
ļoti iepatikās. 

Sagatavoja 
 Alīna Šumilo,  

3.c klases audzinātāja 
 

 

 

 

 

 

 

Konkurss „Es esmu 
skolotājs” 
11.10.2017. BJC „Jaunība” 
notika spēle – konkurss „Es 
esmu skolotājs”. No mūsu 
skolas  piedalījās 7. a klases 
komanda septiņu skolēnu 
sastāvā: Marina un Nadežda 
Černovas, Viktorija Ratkune, 
Germans Horsts, Anastasija 
Petrova, Maksims Zagainovs un 
Karolīna Kazačonoka. 

Skolēniem bija nepieciešams 
iejusties gan skolotāju ,gan 
skolēnu lomās. Bija jāparāda 
savas zināšanas dažādos 
mācību priekšmetos. Jāpielieto 
gan atjautība, gan loģiskā 
domāšana. Šī spēle mācīja 
uzmanīgi klausīties un 
sadarboties. 

Bijām ļoti priecīgi, kad mūsu 
skolas komanda tika apbalvota 
ar diplomu un saldo balvu par 
iegūto 3. vietu. Novēlam visiem 
skolēniem tērēt laiku lietderīgi!  
           
                                 Sagatavoja  
           Inese        Balahonova,  
                7.a klases audzinātāja  
                      

 

 

 

 

 

 

Skolēnu pašpār-
valdes diena 
6.oktobrī skolā notika skolēnu 
pašpārvaldes diena, kad 
skolēniem bija iespēja 
„pielaikot” pedagoga profesiju. 
9. – 12. klašu interesenti (54 
skolēni) aizvietoja skolas 
vadību un skolotājus, 
iepazīstot to darbu un 
iejūtoties to lomā. Direktora 
amatu „pielaikoja” 10.klases 
skolniece, skolas parlamenta 
prezidente Nikole Červinska: 
„Man bija iespēja iepazīt 
direktora darbu, strādājot 
kopā ar skolas direktori Olgu 
Dukšinsku. Šis darbs nav tik 
viegls, kā likās sākumā. 
Vajadzēja sekot, lai skolā 
būtu kārtība. Nemitīgi radās 
situācijas un jautājumi, kas 
prasīja ātru un pareizu 
atrisinājumu”. 

Skolēni, kas aizvietoja 
skolotājus, atzina, ka 
pedagoga darbs ir sarežģīts 
(iepriekš jāsagatavojas 
stundai, jānovada tā, lai būtu 
interesanti skolēniem) toties 
interesants. Daži atzina, ka 
nākotnē viņi arī varētu būt 
skolotāji. Skolēnu paš-
pārvaldes diena bija 
atklājumu laiks gan 
skolēniem, gan skolotājiem. 

Sagatavoja pedagoģe – 
karjeras konsultante 
Anželika Anufrijeva 
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            Skolēnu parlamenta prezidijs 

               Skolēnu parlamenta prezidente  Nikole Červinska: 
 
“Mans mērķis ir ne tikai sēdēt stundās, bet arī izdarīt visu, lai mūsu 16.vidusskola būtu 
kā nebeidzama vasara. Lai tā kļūtu par labāko skolu ne tikai Daugavpilī, bet arī 
Latvijā! Viena skola, viens mērķis, viena valsts! Tā ir mūsu skola, mūsu 
16.vidusskola!” 
 



 
Karjeras nedēļa 

 
No 16. līdz 20. oktobrim Daugavpilī norisinājās 

Karjeras nedēļa. Tas ir ikgadējs pasākumu cikls, kas 
aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un 
karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves 
veidošanā. Tās laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un 
plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu 
profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras 
konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās 
radošās darbnīcās un konkursos. Šogad Daugavpils 

pilsētas Karjeras nedēļas vadmotīvs bija „Vēro un 
ieraugi, skaties un saskati”. 

Arī mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās 
dažādās aktivitātēs. Klases stundās skolēni izvērtēja 
savas spējas, runāja par zināšanu vērtību, profesiju 
daudzveidību, karjeras iespējām un izveidi. Viņi aktīvi 
piedalījās arī ārpusskolas pasākumos, gan individuāli, 
gan grupās. 

 
 

16.oktobris 
 

 
 
10.-12. klašu pārstāvji 

piedalījās Karjeras nedēļas 
atklāšanas pasākumā – Karjeras 
LAVKA „Izglītība manai attīstībai”. 
Tajā viņiem bija iespēja iepazīties 
ar radošiem cilvēkiem (sarunā 
piedalījās MIGLA 
boards&WANDER dizainere Marta 
Folkmane, grāmatas „Linejis” 
autores Dagnija Dudarjonoka, 
Gunta Nagle un SIA „LAPSA 
MEDIA” pārstāvis Marks Jurkovs), 
noklausīties, kā tie veido karjeru, no 
kurienes smeļas idejas, kā arī uzdot 
jautājumus. Visam pasākumam 
cauri vijās doma, ka nevar sēdēt uz 
vietas, jābūt aktīviem, jārīkojas, 
jāuzdrošinās izmēģīnāt jaunu, 
jāizmanto radušās iespējas.  

 
Savukārt 5.A klases skolēni 

devās mācību ekskursijā uz SIA 
„Daugavpils ūdens”, kur viņiem bija 
iespēja iepazīt uzņēmuma vēsturi, 
izpētīt tā darbību, uzzināt, kādu 
profesiju pārstāvji strādā 
uzņēmumā, uzdot jautājumus. 

 

 
 

17.oktobris 
 

 
 
2.C klase apmeklēja LCB filiāli 

Jaunbūves bibliotēku, kur 
interaktīvajā spēlē “Kad izaugšu 
liels” varēja apliecināt savas 
zināšanas par dažādām profesijām, 
kā arī uzzināt jaunu informāciju. 

 

 
 

 
 
4. C apmeklēja bibliotēku 

“Zīlīte”, kur notika pasākums “Atver 
bibliotēkas durvis”. Skolēniem bija 
iespēja uzzināt par lielākajām un 
skaistākajām bibliotēkām pasaulē, 
iepazīt bibliotekāra profesiju, tās 
saistību ar citām profesijām. 
Audzekņi arī pētīja sevi, izzinot, 
kādas jomas profesijās viņi varētu 
strādāt.  
 

 
 
11.-12.klašu skolēnu grupa 

devās uz Daugavpils 13. vidusskolā 
rīkotajām biznesa apmācībām 
“Īsteno savu sapni par biznesu”. 
Klausoties lekciju un praktiski 
darbojoties grupā, audzēkņiem bija 
iespēja izpētīt veiksmīgā biznesa 
veidošanas principus, uzņēmējiem 
nepieciešamas īpašības, uzdot 
jautājumus par pētāmo tēmu. 
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Savukārt cita 10.-12. klašu 

skolēnu grupa devās mācību 
ekskursijā uz AS Swedbank. 
Sākumā skolēniem parādīja 
prezentāciju par bankas darbību, 
sniegtajiem pakalpojumiem, 
izglītības iespējām, pieprasītām 
personības īpašībām un prasmēm, 
no kurām svarīgākās ir prasme 
mācīties, ieklausīties un komunicēt 
ar klientiem. Veidojās aktīva saruna 
starp skolēniem un bankas 
darbiniekiem. Audzēkņi arī uzzināja, 
ka no 18 gadu vecuma var 
pieteikties vasaras praksei AS 
Swedbank. Turpinājumā skolēni 
iepazinās ar mūsdienu kasiera 
darbu, pienākumiem, nepieciešamo 
aprīkojumu, uzzināja, kā pārbauda 
naudaszīmes, paši noteica drošības 
aizsargzīmes dažādu valstu valūtā. 
Pasākumā noslēgumā skolēni 
devās uz seifu, kur viņiem 
pastāstīja un parādīja, kā tas 
darbojas un kā tiek nodrošināta tā 
drošība.  

 
18.oktobris 

 
12.kl. skolēni devās uz 

Daugavpils tehnikumu, lai iepazītu 
programmēšanas tehniķa un 
elektrotehniķa specialitāti. 
Skolēniem tika pastāstīts par 
mācību programmām, kā arī bija 
iespēja darboties praktiski.  

 

 
 

10.-12.kl. grupa apmeklēja 
augstskolas RISEBA Daugavpils 
filiāli, kur piedalījās praktiskajā 
nodarbībā „Izzini sevi un izvēlies 
ceļu uz savu nākotnes karjeru”. 
Pasākuma laikā tika akcentēta 
nepieciešamība izzināt savas 
stiprās un vājās puses, izglītības un 
pašizglītošanās nozīme veiksmīgās 
karjeras veidošanas procesā. 

 

 
 
Mūsu skolas 11.-12.kl. 

komanda piedalījās pilsētas 
izglītojošā spēlē „Kas? Kur? Kad?”, 
kurā apliecināja savas zināšanas 
par profesijām, to vēsturi un 
atribūtiem. 
 

19.oktobris 
 

 
 

8.B klases skolēni devās 
mācību ekskursijā uz uzņēmumu 
„Zieglera mašīnbūve”. Pasākuma 
laikā viņiem pastāstīja par 
uzņēmuma vēsturi, darbības 
īpatnībām, pārstāvētām profesijām 
un nepieciešamo izglītību, parādīja, 
kā notiek darba process. Skolēni 
varēja uzdot jautājumus. 
 

Savukārt 12. klases skolēnu 
grupa devās uz Daugavpils 
Tirdzniecības profesionālās 
vidusskolas rīkoto aktivitāti 

„Profesiju karuselis”, lai izpētītu, 
kuras profesijas var apgūt ar vidējo 
izglītību, kādas ir prasības, kā arī 
kādas ir karjeras izaugsmes 
perspektīvas. 

 
20.oktobris 

 

 
 
Skolas pārstāvji piedalījās 

Karjeras nedēļas noslēguma 
pasākumā „Ieskats niša profesijās”. 
Skolēniem bija iespēja darboties 
grupās, pēc cilvēka ārējā izskata un 
izturēšanās nosakot viņa profesiju. 
Pasākuma laikā tika pastāstīts par 
pieprasītām profesijām, karjeras 
veidošanas iespējām. Notika aktīva 
saruna starp skolēniem un dažādu 
profesiju pārstāvjiem. 

 

 
 

Individuāli skolēni piedalījās 
pasākumā „Profesiju virpulī atrast 
savējo”, kurā viņiem bija iespēja ne 
tikai gūt teorētiskās zināšanas par 
karjeras veidošanu, bet arī praktiski 
darboties, intervēt dažādu profesiju 
pārstāvjus. 

 
Informāciju sagatavoja 

pedagoģe – karjeras konsultante 
Anželika Anufrijeva 
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                         Тайна имени ураганов 

 
 
 
Жидко, да не вода,бело,  да не 
снег. Отгадка проста: 
молоко. Многие усмехнуться: 
обычное молоко. А всё ли мы 
о нём знаем? 

1. Ежегодно в начале июня 
отмечается Всемирный день 
молока, который празднуется 
во многих странах вот уже 14 
лет. 
2. Питьевое молоко — самый 
распространенный молочный 
продукт, производимый в 
мире. 
3. Корова в среднем дает 90 
стаканов молока в день. 
4.  Белки коровьего молока 
способны связывать токсины в 
организме. Поэтому  люди, 
работающие на вредных 
производствах, обязательно 
должны пить молоко.  
5. Молоко в грозу киснет 
быстрее. Биохимики полагают, 
что виной тому 
электромагнитные импульсы, 
однако причины этого явления 
до сих пор не изучены.  
 
 

 
 
В сентябре 2017 года на США 
обрушились мощные ураганы 
Харви  и Ирма, в октябре 
вблизи Латвии прошёл ураган 
Офелия.

 Они получили собственные 
имена, как и десятки 
тропических циклонов каждый 
год. Как дают имена ураганам?  
Всегда ли они женские? Думаю, 
ответы на эти вопросы 
покажутся вам интересными. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безымянные штормы  и 
ураганы сильно усложнили бы 
жизнь метеорологам, иссле-
дователям, капитанам кораб-
лей, спасателям, да и 
обычным людям. Именно 
поэтому Всемирная метео-
рологическая организация и 
создала специальный список, 
который обновляется каждый 
год. Такая система помогает 
быстрее запомнить и рас-
познать ту или иную погодную 
опасность: короткие женские и 
мужские имена вместо 
координат используются СМИ 
и службами оповещения. По 
мнению экспертов, названия 
помогают лучше подго-
товиться к ураганам. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часто ураганы называли 
именами святых. Например, 
ураган, который достиг 
Пуэрто-Рико 26 июля 1825 
года, в день Святой Анны, так 
и назвали – Святая Анна. 
Иногда в качестве имени 
выбирали название мест-
ности, которая пострадала 
больше всего. Сначала 
ураганы были исключительно 
«женщинами». Присваивать 
стихийным бедствиям женские 
имена начали военные 
метеорологи  во время Второй 
мировой войны. В 1953 году 
этот способ был утвержден 
официально. Но с 1978 года 
ситуация изменилась: ура-
ганам стали давать и мужские 
имена 
             Подготовила О.Юшкена 
 
 
  

AГУ INTERESANTIE   FAKTI 
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          Всё ли мы знаем о молоке? 

6. Древнейшие известные на 
сегодняшний день  остатки 
одомашненной коровы 
относятся к VIII тысяче-
летию до н. э. То есть мы 
пьем коровье молоко уже 
больше 10 000 лет. 
7. В год население Земли 
выпивает 580 млн. л молока 
— 1,5 млн. в день.  Молоко 
неслучайно рекомендуют 
включать в ежедневный 
рацион – оно доставляет в 
наш организм кальций, 
фосфор, рибофлавин 
(витамин B2), витамины A, D 
и B12, а также пантотеновую 
кис-лоту (витамин B3).  
 

 
 
 

  Кроме того, употребление   
молочных продуктов снижает 
риск остеопороза, онкологии, 
высокого давления и 
диабета.  
 

   
 
Пироги, блины, тесто для 
пельменей и пиццы, творог, 
сметана, сыры, каши, какао, 
кефир, соусы, омлет, моро- 
женое, страта, чай с молоком 
- и ещё более 2417 блюд 
можно приготовить с исполь-
зованием молока. 

Подготовили  В.Шакель,   
Д.Полищук, И. Звидрис 

                                  
 



   
 
 
       Октябрь. Разгар осени, пылающий жаром 
огненно-золотых лесных костров, 
пробуждает вдохновение в сердцах  
творческих людей.  
       Среди памятных дат октября нельзя не 
упомянуть  19 октября - День лицеиста. 
Именно 19 октября 1811 года открылся 
Императорский Царскосельский лицей, в 
котором воспитывался  Александр Пушкин. 
Сегодня в этот день проходят концерты, 
выставки, творческие вечера. А у нас в 
городе публикуется сборник творческих 
работ учащихся школ города. Мне приятно 
сегодня представить авторов, которые в 
этом году представляли нашу школу. 
Знакомьтесь: 
             Екатерина  Никольская  (6.а)  
                     Осень–художница. 
                   (Осенняя зарисовка) 
 В очередной раз пришла к нам в гости 
Осень – художница в беретике красненьком, с 
красками яркими, с белым холстом под 
мышкою. Шла она издалека, устала, и 
настроение у нее испортилось. 
 Вот и нарисовала Осень небо 
слезливое, беспросветное и тусклое, по 
которому тучи свинцовые бродят. А из-за туч 
лохматых солнце тихонечко плачет и не светит 
оно, как раньше, и не греет оно сейчас. А 
внизу, у притихшей реки, сердитый ветер 
качает поникшие деревья и гонит стаи алых, 
рыжих, золотых, фиолетовых, коричневых 
листьев. Деревья остаются голыми с черными     
от  влаги  стволами и ветками,  лишь  кое-где 
трепещутся на ветру одинокие сухие листочки . 
Землю укрывают  островки бурой засохшей 
травы.Вот закончила наша художница свою 
работу, посмотрела вокруг  и усмехнулась: «В 
этом году получилось не очень весело. Такая 
осень не вызывает восторга и умиления.  В 
следующем году нарисую картину иную, ведь у 
природы нет плохой погоды». 

 
 
 
 
 

 
 
 
          Анастасия Фадеева  (6.а) 
               Осень-художница. 
            (Осенняя зарисовка) 
 И снова Осень лёгкой походкой вошла в нашу 
жизнь. Тихо босыми ногами прогулялась  по 
асфальту улиц, заглянула в парки и скверы, то 
тут, то там оставляя уверенной рукой 
художницы яркие мазки. Всего за несколько 
дней  Осень перекрасила пейзаж.    Зеленый 
цвет лета  она изменила на множество цветов 
и оттенков. На одном дереве Осень-художница 
несколько листиков разукрасила в золотой 
цвет, а другое дерево  сбрызнула желтой 
краской: издалека оно кажется зеленым в 
желтый горох. Помимо желтого и золотого  
каких цветов тут только нет! Фиолетовый, 
коричневый, пурпурный и алый…Деревья 
становятся немножко рассеянными- все время 
где-то теряют свои разукрашенные листочки. 
Осень окрасила не только листья, но и плоды. 
Цвет осени – это цвет спелых яблок. Темно- 
синие и нежно- зеленые сливы, ярко- 
оранжевые тыковки- это тоже краски осени. А 
еще осень окрашивает небо. Летом оно было 
яркого лазурного цвета. По нему плыли белые 
легкие облака. Постепенно синий цвет Осень 
смешивала с серым, и облака стали низкими, 
седыми. Осень- хоть и грустное время года, но 
невероятно красивое! Жаль, что не все люди 
любят осень. 

     Никита Куневич (8.а) 
Лиса и заяц 

 Басня 
Бредёт по лесу одинокая лиса,  
Но вдруг  откуда ни возьмись, 
Зайчишка выбегает на опушку, 
Лиса, приметив серого, тотчас  

 

AГУ LITERĀRĀ    ISTABA 
Знакомьтесь:  новые имена 
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                            За ним вдогонку погналась! 
Но невнимательна была 
лисица- 
И тут же в яму угодила.  
Кричала, плакала, звала на 
помощь! 
Но отозвался только заяц, 
Тот самый, за кем гналась  
она не раз. 

В этот момент лисе ну очень стыдно стало,  
Но заяц на неё обиды не держал,  
И, помощь оказав, тем самым доказал,  
Что ни на кого обиды держать- то и не надо. 

Евгений Вилцан (8.а) 
                              Кот Стич 
                      (Избранное)  

Приятно 
познакомиться: я 
кот, просто кот! 
Хотя нет, простые 
они ведь под 
заборами спят и 
орут день и ночь, 
а я особенный, 

домашний, в самом расцвете сил, девяти лет 
отроду. Зовут меня Стич, спасибо хоть так 
назвали, а то ходил в детстве без имени у этих 
двуногих,  месяца три  наверное. Говорят,  
назвали так в честь персонажа мультфильма. 
Посмотрел я этот мультик, совсем я не похож 
на этого Стича, если только ушами немного. В 
детстве они у меня были чуть великоваты, вот 
я и думаю где логика у этих людей, уши уже 
давно стали нормальными, а имя осталось! Ну 
да ладно, я необидчивый. Я очень 
воспитанный и ласковый. Люблю нежиться на 
солнышке в тёплую погоду. Думаю, что 
хозяевам со мной повезло, ведь я 
единственный кот в семье. Был, был 
единственным до прошлой осени.  
         До сих пор не пойму, за что со мной так, в 
чем я провинился, откуда взялась эта 
пигалица, но всё по порядку. День был 
солнечный, завтрак сытный, до обеда ещё 
далеко. Лежу,  значит, я на диване, 
размышляю о своем, о кошачьем. И тут 
пришли они, мои любимые двуногие.   Пришли  

 

 

 

 

 

и зовут, я думал, угостить чем хотят, а они эту 
девчонку на пол поставили и знакомиться 
заставили, страшная она, серо-белая, 
пушистая, чуть больше крысы будет. Ну всё 
думаю, я тебе устрою, но и тут не угадал, 
сказали не обижать её и жить дружно. С этого 
дня моя жизнь изменилась, говорят,   малыши 
должны много спать, но это не про нашу Асю, 
да, так её зовут. Она постоянно на меня 
охотится и совершенно не обращает внимания  
на мои ворчания. Еду она свою съедает 
первая, а потом помогает доесть мою, хоть её 
об этом совсем не просят.  
           Так и живём с ней, уже полгода. Ася 
стала превращаться в молодую кошечку, и, я 
скажу вам, что она даже ничего, вполне 
симпатичная, и такая же дерзкая, и я ей за это 
благодарен, ведь, живя с такой хулиганкой, я 
перестал себя чувствовать девятилетним 
котом, я теперь сам, как котёнок, люблю 
баловаться и хулиганить. В общем,  спасибо 
вам, хозяева, за Асю, но очень прошу, если 
захотите ещё кого-нибудь завести, 
посоветуетесь со мной. 

Искренне ваш, кот Стич                                                                                         

           «Творчество заразительно. Передай 
другому!» – писал Альберт Эйнштейн. 
Действительно, лучшие идеи очень просты и 
каждый думает, почему это не пришло 
именно ему в голову. Думаю, что работы  
учащихся нашей школы, показали вам ёще 
раз, что источником творчества может 
быть все, что нас окружает: осеннее небо, 
падающие листья, жизненные ситуации, 
наблюдение за домашними питомцами. 
Пробуйте, творите, и, возможно, именно 
ваши работы будут в следующем сборнике 
творческих работ. 

Подготовили Ж.Угаренко и В.Липкович,  
учителя русского языка и литературы 
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Kā kļūt par veiksmīgu uzņēmēju? 

     Vai jums šķiet, ka nodarboties ar 
uzņēmējdarbību ir grūti un neiespējami? Jūs 
esat sašutuši par cenām kafejnīcā? Vēl 
domājat – strādāt vasarā vai nē. Tādā 
gadījumā šī informācija ir tieši jums. Es jums 
pastāstīšu, kas būtu jāatceras, atverot savu 
uzņēmumu. Vai jāiekārtojas darbā vasarā, kā 
veidojas preču cena? Par to var pārliecināties, 
iepazīstoties ar veiksmīgu uzņēmumu darbību 
Daugavpilī un citos reģionos. Tas tika 
pārrunāts jauniešu tikšanās laikā hotelī 
,,Latgola” ar Daugavpils uzņēmējiem. Domāju, 
ka vairākums no jums zina kafejnīcu „ URBAN 
FOOD”.  

 

       Hoteļa ,,Latgola” direktore sniedz informāciju: vai ir 
vērts strādāt vasarā, no kāda vecuma var sākt strādāt. 
Ja jūs labi parādīsiet savas darba spējas, tad jums būs 
ļoti plašas iespējas iekārtoties darbā jebkurā vecumā. 
Taču lielāka prioritāte ir darbiniekiem, kuri nolēmuši 
strādāt ilgu laiku. 

 

 

 

 

    
    
    
     
    
     

    
  

    

      Tikšanās noritēja interesanti  un lietderīgi. Cerušī 
informācija kādam būs noderīga nākotnē, atbildot uz 
jautājumu: uzsākt savu darbību vai nē. Jebkurā 
gadījumā jāatceras, ka ceļš uz nākotni sākas skolā, 
veidojas no tām zināšanām un prasmēm, ko mēs 
apgūstam stundās.   
                                               Sagatavoja M.Antonovs, 8.a  
                                                                                                                   

 

Ziepju burbuļu valstībā. 
Skolas gadi - tas ir interesantu atklājumu, 
jaunu iespaidu laiks. Apkārtējā pasaule ir tik 
daudzveidīga un aizraujoša. Reizēm kaut ko 
neparastu var izveidot no parastām lietām. 
     Nesen mūsu klase apmeklēja Daugavpils 
Universitāti un piedalījās neparastā  
dabaszinību  stundā Zinātnes festivāla 
ietvaros. Mēs nokļuvām brīnišķīgā „ziepju 
burbuļu valstībā” , kur uzzinājām burbuļu 
veidošanas noslēpumus, paši veidojām 
šķidrumu no noteiktiem ingredientiem ,kā arī 
salmiņus un rāmīšus no pieejamā materiāla. 

Pēc tam mēs izvēlējāmies labāko 
ziepju burbuļu pūtēju. Vislabāk 
veicās meitenēm Marijai 
Sokolovai un Veronikai 
Kazakevičai. Mēs pateicamies 
DU studentiem par interesantām 
aktivitātēm, jautri pavadīto laiku, 
un ceram, ka tiksimies vēlreiz ,lai 
uzzinātu kaut ko jaunu un 
neparastu. Kaut vairāk būtu tādu 
stundu! 
               Sagatavoja J.Trane,5.a 
 
                                  

   
 

      Filiāles pārstāvji Latvijā sniedza padomu – ja mēs          
vēlamies atvērt savu uzņēmumu, tad galvenais –    
neapstāties, bet turpināt virzīties uz priekšu! 
Iespējams, sākumā būs zaudējumi, tomēr jāiet uz 
priekšu. Vēl viņi sniedza padomu: ,,Lai atrastu to, kas 
jums nestu peļņu, paverieties apkārt -  kā trūkst un 
kas būtu nepieciešams cilvēkiem un pilsētai”. 

 

Gaļinu Želabovsku 
Irinu Savkinu 
Jeļenu Bernāni 
Nadeždu Dzalbi 

Katra diena ir diena, 
lai atpūstos un sapņotu, 
lai smietos un brīnītos, 
lai mīlētu un baudītu mīlu,  
lai runātu un klausītos, 
lai priecātos un justos 
laimīgs. 
Katra diena ir diena, 
lai dzīvotu! 
Daudz laimes dzimšanas 
dienā! 
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