
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas  
                                              99. gadadiena 

 
 Novembris ir valsts svētku mēnesis. Tas ir 
sarkanbaltsarkano karogu un lentīšu mēnesis. 
Laiks, kad visspēcīgāk izjūtam piederību mūsu 
Latvijai. 
 Šī gada 17. novembrī  notika svinīgs pasākums, 
veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. 
gadadienai.  Skolas direktore Olga Dukšinska 
svētku uzrunā: 
 “Mēs esam kopā, esam vienoti un savās mājās - 
Latvijā. Mēs visi esam tik dažādi, taču mums 
visiem ir viena dzimtene, kas dod iespējas brīvi 
izpausties un īstenot savus sapņus. Aicinu būt 
savas valsts patriotiem, mācīties saredzēt 

iespējas sev apkārt, cienīt un mīlēt to, kas mums ir. Protams, svētku kulminācijā būs sadziedāšanās. Man 
šodien ir liels prieks un gods kopā ar jums dziedāt  dziesmas par tautu, tradīcijām, cilvēkiem, notikumiem 
un, protams, mūsu Latviju. Sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienu,  novēlu visiem būt 
vienotiem un lepniem par savu valsti, tautu, valodu un arī pārliecību veidot rītdienas Latviju”. 
                                          Sveicu jūs Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā. 
                                                                   Dievs, svētī  Latviju! 
                                                                  Saules mūžu Latvijai! 
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Daugavpils 16. vidusskolas avīze 
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Mūsu skolā Valsts proklamēšanas gadadienas svētki tiek gaidīti īpaši. Katra klase gatavo 
dzesmotu sveicienu savai Dzimtenei. Patiesa svētku noskaņa valda, kad mūsu kopības izjūta atklājas 
dziesmās. Sadziedāšanās – tas ir mūsu prieks, mūsu svētki, mūsu lepnums par skolu, pilsētu, valsti. 
Ko, Latvija, Tev varam dāvināt? Mēs Tev dāvinām: neatkarību, cerību, ticību, mīlestību, cieņu, godu, 
laimi, uzticību, brīvību, valodu, skaistumu. 
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Tas ir Lāčplēs’s, kas še cīkstas 
Vēl ar svešo naidnieku –  
…Un ar reizi nāks tas brīdis, 
Kad viņš savu naidnieku, 
Vienu pašu lejā grūdis, 
Noslīcinās atvarā –  
             A. Pumpurs, „Lāčplēsis” 

        

 Lāčplēša diena ir piemiņas diena, ko atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār tā 
saukto Bermonta karaspēku, kurš mēģināja iebrukt Rīgā 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo 
notikumu, Lāčplēša dienā tiek  godināti   Latvijas    brīvības cīnītāji.                   
           2017. gada 11. novembrī plkst. 17.00 Daugavpilī, pieminot Latvijas Valsts armijas uzvaru pār 
Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku, jau 5. reizi notikа  lāpu gājiens.    
Lāpu gājiens sākās  no Daugavpils Universitātes korpusa Parādes ielā 1, virzījās  pa Daugavas, Saules, 
Muzeja, Lāčplēša, Mihoelsa, Rīgas ielu līdz Vienības laukumam. Gājienā piedalījās  Zemessardzes, 
Robežsardzes, jaunsargi, pilsētas domes pārstāvji,  studenti un mūsu skolas 8.-12.klašu pārstāvji. 
Svētku noskaņu radīja arī Vienības laukumā izvietotās lāpas Latvijas kontūras formā. Gājiena dalībnieki 
un pilsētas iedzīvotāji varēja  baudīt emocionālu pacēlumu, kas radīja vienotības un kopības sajūtu. 

    Sagatavoja Viktorija Biezā, 8.a  

 

 

 

 
 

 
 
 

  Lāčplēša dienu svinot, par labu tradīciju ir kļuvusi Novadpētniecības muzeja apmeklēšana un 
piedalīšanās svinīgajā sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā. Šogad, 
10. novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā mēs, 5.a klases skolēni,  draudzīgā pulkā, izjūtot savu 
piederību valstij, pilsētai, savai skolai, devāmies uz Novadpētniecības muzeju. 

 Gide mums pastāstīja leģendu par Lāčplēsi – latviešu tautas varoni. Vēl mēs uzzinājām, kurā 
gadā vēsturiskajos avotos pirmo reizi tika minēts Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs, kāda ir karoga 
vēsture. Uzzinājām daudz jauna un iemācījāmies locīt  karoga krāsas lentītes.      Tās mēs salikām
 lielā stikla vāzē.11. novembrī lentītes tika pasniegtas mūsu pilsētas iedzīvotājiem kā dāvana, 
lai, piestiprinot tās pie apģērba, mēs visi varētu izjust sevi ka savas valsts daļiņu. 
 

                                        Sagatavoja  Irina  Zenkova, 5.a  
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Lāčplēša diena 

 

                                    Ar mīlestību sirdī 



 
 
        

11.novembris Latvijā ir Tēvzemes aizstāvju diena. 
Mēs - jaunsargi no 9.b klases: N.Arefjevs, 
I.Peseckis,N.Jefimova un N.Tumanova kopā ar 
militāro struktūru pārstāvjiem un jauniešiem no citas 
skolas apmeklējām luterāņu kapus, kur notika 
Brīvības  cīņās kritušo latviešu karavīru piemiņas 
godināšanas svētki.  

Nolikām uz kapu 
kopiņām ziedus, 
aizdedzām sve-
cītes – tā parādot 
godu un cieņu 
Tēvzemes aiz-
stāvjiem. Jaun 
sardzes orga-
nizācijas būtība – 
apgūt zinā-šanas 
un apzināties, 
kas ir patrio-

tisms. Tas viss noderēs mūsu nākotnes darbos un 
mācībās. Šajā dienā mēs  svinīgi zvērējām kalpot 
Latvijas tautas labā un aizstāvēt savu Tēvzemi. 

               Sagatavoja N. Arefjevs, 9.b 

 
 
 
 

 
 

 

       

Novembra nogalē mūsu skolas vecāko klašu 
skolēniem tika piedāvāta iespēja piedalīties SIA 
“DAUTKOM TV”organizētajā viktorīnā “Latvijas sirdī!” 
ar mērķi pievērst skolēnu uzmanību Latvijas izciliem 
cilvēkiem, vietām un notikumiem. Par “televīzijas 
zvaigznēm”izvēlējās kļūt 2 komandas no 9.b un 11. 
klases. 25. novembrī  plkst. 11.40  mūs visus 
sagaidīja Jelgavas ielā 1B. Drosmīgie 9.b klases 
skolēni Daniels Siļčonoks, Andrejs Terehovs, Sofija 
Klačonoka un viņu klases audzinātāja Lilija Grakova, 
kā arī meitenes no 11.klases Arina Jefrenova, Jūlija 
Kaļiņina un Viktorija Čebuņičeva ar klases 
audzinātāju Āriju Pauliņu ieradās TV studijā, kur 
“dzimst zvaigznes”. Katra komanda izvēlējās sev 
nosaukumu, 9.b- “Ērgļi”, meitenes- romantisko 
“Rapsodija”. Prožektori, televizoru ekrāni, kuros 
varēja redzēt sevi, neparastas gaismas, kā arī 
režisora un operatora norādījumi radīja dalībniekos 
vēl lielāku satraukumu.Katrai komandai vajadzēja 
atbildēt uz viktorīnas vadītājas  9 jautājumiem par 
Latvijas ievērojamo režisoru Jāni Streiču. Pretinieku 
komandai uzdot mājās sagatavo-tu jautājumu. Par 
dažiem faktiem un skaitļiem no Jāņa Steiča 
biogrāfijas komandām bija ko padomāt, jo neliela 
neprecizitāte, un pretinieku komanda iegūst punktu. 
Ar viena punkta starpību uzvarēja “Ērgļi”. Par 1.vietas 
iegūšanu 9.b klases skolēni tika apbalvoti ar naudas 
prēmijām (dāvanu kartes), bet “Rapsodijas” savā 
īpašumā ieguva lielu un garšīgu kliņģeri. 26.novembrī 
komanda “Ērgļi” tikās ar 10.vidusskolas komandu 
“Vanadziņi”. Šoreiz viktorīnas jautājumi  bija par 
O.Maļuhinu un J.Vancoviču. Ar punktu skaitu 6:1 
uzvarēja 16. vidusskolas “Ērgļi, kas tika apbalvoti ar 
naudas prēmijām.  

                        Sagatavoja Arina Jefrenova, 11.kl. 

 
 

AГУ PILSONĪBAS  NEDĒĻA 
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  Mēs – jaunsargi 

 

   Projekts  Dautkom "Latvijas sirdī" 



 

Konkurss-spēle  
“Vai tu pazīsti savu pilsētu?” 

 

Mūsu skolā  2017.g. 8. novembrī notika 
konkurss – spēle “Vai tu pazīsti savu pilsētu?”  
Konkursā piedalījas 6 komandas no 7.-8.  
klasēm. Spēlē bija daudz jautājumu par 
dažādiem Daugavpils objektiem, piemēram, 
par ielām, parkiem, pieminekļiem un tiltiem. 
Bija arī jautājumi par Daugavpils 
iedzīvotājiem. Jautājumi bija gan viegli, gan 
sarežģīti. Apsveicam uzvarētājus: 7. a kl. – 1. 
vieta, 8. a kl. – 2. vieta, 8.b kl. – 3. vieta! 

            Sagatavoja  I.Zvidris un D.Poliščuks, 7.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

          23. novembrī mūsu skolā notika konkurss: 
„Mūsdienīgie Bruņinieki”. Konkursā piedalījās 9. 
klases skolnieki: Nikita   Arefjevs, Antons 
Siļčonoks, Daniels Siļčonoks, Rostislavs Osipovs, 
Vitalijs Kondrašovs un Evgenijs Žarkevičs.      
Galvenais konkursa   
mērķis bija mūsdienu   
bruņinieku fiziskās  
sagatavotības un zināšanu  
par Latviju pārbaude. 
 Tā kā uzdevumi 
mainījās– bruņiniekiem bija  
iespēja  uzspīdēt ne 
 tikai ar zināšanām, 
 bet arī ar fizis- 
ko spēku. Žūrija bija 
 sagatavojusi šādus uzdevumus. Visi dalībnieki 
izcili parādīja sevi, bet I pakāpes diplomu ieguva 
9.a klases skolnieks -  Evgenijs Žarkevičs! 
Apsveicam uzvarētāju un visus dalībniekus! 

                                Sagatavoja A.Sinica, 9.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AГУ PILSONĪBAS  NEDĒĻA   SKOLĀ 

 Novembris, 2017.  – 4– 

Konkurss “Bruninieki  2017” 

Spēle “Ceļojums pa Latviju” 

 
      21. novembrī  skolā Pilsonības nedēļas laikā 5.-7.klašu skolēniem un vecākiem notika spēle 
“Ceļojums pa Latviju”. Šajā spēlē piedalījās  ne tikai skolēni, bet arī mēs, viņu vecāki. Bija ļoti 
daudzveidīgi uzdevumi: par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, sportistiem un aktieriem, kā arī vajadzēja būt 
zinošiem mūzikā. Nenācās viegli, taču mūsu komanda parādīja ne tikai savas zināšanas, bet arī 
papildināja tās ar jauniem atklājumiem.Rezultātā 6. a klase ieņēma 1. vietu. Pārējās komandas arī ļoti 
centās un bija stipri pretinieki, taču mums paveicās vairāk. Mēs par to esam ļoti priecīgi.  
        Es uzskatu, ka šādi vecāku un bērnu kopīgi pasākumi ir ļoti lietderīgi. Pirmkārt, gan vecāki, gan 
bērni apgūst jaunas zināšanas par dzimto vietu, pilsētu. Tas veido lepnuma izjūtu par savu valsti. Mēs 
saprotam, cik dziļi un patiesi mēs mīlam savu Dzimteni. Otrkārt, vecāki labāk iepazīst savus bērnus, 
satuvinās.  Cerams,ka šī tradīcija turpināsies mūsu  skolā. 

Pēc 6.a klases vecāku un skolēnu lūguma –  
spēles dalībniece, mamma Tatjana Danilova 

 

 



 
 
 
 
 

Balluta līča krastā atrodas Sandžiljana – viena no 
pazīstamākajām Maltas kūrortpilsētiņām.   Šajā 
Vidusjūras pilsētiņā ar gleznainiem līčiem, smilšainām 
un akmeņainām pludmalēm no 25. līdz 28.oktobrim 
norisinājās eTwinning ikgadējā starptautiskā 
konference. Konferences dalībnieki  apmainījās ar 
pieredzi par to, kā dalība (iekļaušanās) eTwinning 
projektos var paaugstināt skolu iespēju nepieļaut 
diskrimināciju un nodrošināt vienlīdzīgu izglītības 
pieejamību visiem skolēniem, neskatoties uz kultūras 
atšķirībām, grūtībām izglītībā un ģeogrāfiskiem 
šķēršļiem. eTwinning starptautiskie projekti dod iespēju 
skolotāju profesionālajai izaugsmei un vienotībai, kas 
var sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanos Eiropā. 
Vārdi „eTwinning: iekļaušanās rīcībā” bija plenārsēžu, 
semināru, meistarklašu un diskusiju devīze. 
 

Vairāk nekā 500 
skolotāju no visas 
Eiropas, nacionālo 
un Eiropas eTwin-
ning projektu 
uzvarētāji un finā-
listi, e Twinning 
Nacionālā Atbalsta 
dienesta pārstāvji 
apsprieda izglītības 

iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi 
mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju 
izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. 
Starp Latvijas delegācijas skolotājiem un dalībniekiem 
bija 6 “Nacionālās eTwinning balvas 2017” finālisti no 
Rīgas, Siguldas, Kalupes, Ventspils, Olaines un 
Daugavpils. Mūsu pilsētu pārstāvēja Daugavpils 
16.vidusskolas direktores vietniece un matemātikas 
skolotāja Regīna Urbanoviča ar projektu “Oh, triangle! 
You are so beautiful!”(“Ak, trijstūri, cik tu esi 
brīnišķīgs!”). Konferences atklāšanas dienā bija prieks 
dzirdēt paziņojumu, ka Daugavpils 16.vidusskola ir 
apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisku 
darbu  eTwinning projektā “Ak, trijstūri, cik tu esi 
brīnišķīgs!”. Tas nozīmē, ka skolēnu, skolotājas 
Regīnas darbs un skola ir atzīta visaugstākajā Eiropas 
līmenī. Konferences atklāšanā uzstājās Rodrigo 
Ballesters, Eiropas Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes lietu ministrijas loceklis. Viņš uzsvēra, ka 
eTwinning ir sasniedzis ievērojamus panākumus, taču 
vēl daudz jādara, lai eTwinning būtu visiem atpazīstams 
vārds. 
     Konferences dalībniekus uzrunāja arī Emanuels 
Zammits, Maltas Izglītības ministrijas pārstāvis.Marks 
Penfolds, pasniedzējs no Babingtonas Akadēmijas, 
savā runā „Iekļaušanas nozīme, filozofija un prakse 
digitālo tehnoloģiju laikmetā” uzsvēra, ka iekļaušanai 
izglītības procesā ir ļoti liela nozīme. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Viņš atzīmēja, ka „Ne jau skolēnam vajadzētu 
adaptēties skolā, bet adaptēties vajadzētu skolai. Nav 
universālu formulu, taču skolēnam vienmēr jāatrodas 
centrā”. 
Pirms svinīgajām vakariņām, kurās tika apbalvoti 
Eiropas komisijas izvēlētie 2015./2016. mācību gada 
eTwinning  projektu  „Nacionālā eTwinning balva 2016” 
finālisti un uzvarētāji, konferences dalībnieki veidoja 
videofilmu par tematu „Iekļaušana”. Konferences laikā 
varēja piedalīties 50 darbnīcās (workshop sessions). 
Diemžēl konferences dalībniekiem bija iespēja 
apmeklēt tikai 4 darbnīcas.Vienu no četrām darbnīcām, 
kuru apmeklēja Regīna Urbanoviča, vadīja Sari Auramo 
– eTwinning vēstniece Somijā. Sari ir sajūsmā par 
sazināšanos ar cilvēkiem, izmantojot informācijas 
tehnoloģijas. Viņa dalījās pieredzē, kā, strādājot pie 
projekta, tiek novadītas tiešsaistes konferences, kuru 
laikā dažādu valstu skolēni uzdod cits citam jautājumus, 
spēlē dažādas spēles, stāsta par sevi, kopā dzied 
dziesmas. Tādā veidā skolēni mācās brīvi komunicēt ar 
citu valstu un citu tautību pārstāvjiem, turklāt 
paaugstinās motivācija apgūt angļu valodu. Darbnīcā 
„eTwinning projektu uzvarētāji vecuma grupā 12-15 
gadi” dalībnieki dalījās projektu veidošanas pieredzē, 
stāstīja par aktivitātēm, kuras palīdzēja sasniegt 
projekta mērķus un rezultātu. Veiksmīgākais šajā 
vecuma grupā bija Francijas, Vācijas, Norvēģijas un 
Nīderlandes skolēnu un skolotāju komandas projekts 

„Migranti un bēgļi”, 
kā arī projekts par 
futbolu, jo sports 
vislabāk apvieno 
dažādu tautību un 
kultūru cilvēkus. 
Daudzu Eiropas 
valstu pārstāvji 
dalījās pieredzē, 
kā izglītības 
procesā iesaistīt 

migrantus un bēgļus.Par neparastām un interesantām 
CLIL stundām pastāstīja skolo-tāja Silvana Ram-pone, 
eTwinning vēstniece no Itālijas.Pēc trim dienām ar 
aizrau-jošām plenār-sēdēm, seminā-riem, darbnīcām 
un diskusijām eTwinning konference Maltā noslēdzās. 
Konferences dalībnieki iepazinās ar interesantiem 
cilvēkiem, guva jaunas zināšanas un idejas, ko izmantot 
savā darbā un jaunos starptautiskajos projektos. 
 
Bet projekta “Ak, trijstūri, cik tu esi brīnišķīgs!” 
dalībniekus novembrī gaida balva no Rīgas ZinOO,  
kuras komanda ieradīsies 16. vidusskolā un novadīs 2 
nodarbības par tēmām – Nosēšanās uz svešas 
planētas un Prāta ilūzija. 
 
 
                           Sagatavoja Regina Urbanoviča, 
                                            direktores vietniece un  
                                              matemātikas skolotāja 
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 E  Twinning   ikgadējā   starptautiskā   konference 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Sagatavoja  Karīna Gomola,  
                                                                                                                                 4.c klases audzinātāja 
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3. novembrī pēc stundām mēs - 4.b klase - devāmies 
ekskursijā pa pilsētu ar tramvaju. Cik fantastiski pavizināties 
ar retro tramvaju! Taču skolēni bija ne tikai pasažieri un 
vienīgi skatījās pa logu. Gida interesantais stāstījums mūs 
aizveda tajā laikā, kad sliedes vēl tikai klāja. 

Mēs uzzinājām, ka pilsētā tramvaja sliežu garums ir 
30 km, ka pirmais reiss tika veikts 1946. gada 5. novembrī, 
ka tas ir visekonomiskākais transporta veids. Izrādās, ka tikai 
3 Latvijas pilsētās ir tramvaja maršruti – Rīgā, Liepājā un 
Daugavpilī. Mūsu pilsētā pat ir tramvajs-piemineklis. 
 Ekskursijas maršruts aptvēra ceļa posmu no 
Cietokšņa līdz Stropiem. Pa tramvaja logu varējām priecāties 
par skaistajām Daugavpils vietām: Baznīckalnu, parkiem, 
interesanto arhitektūru. Atcerējāmies pilsētas vēsturiskos 
faktus. 
 Šajā ekskursijā  kārtējo reizi pārliecinājāmies, cik 
tomēr skaista mūsu pilsēta! Vēlam savai pilsētai mieru un 
uzplaukumu. 

 Sagatavoja Svetlana Zarjanova,  
4.b klases audzinātāja 

 

 

Daugavpils pa tramvaja logu 

 

Folkloras nedēļa 

 
    Folkloras nedēļas ietvaros 2.novembrī 4.c klases 
skolēni ar savu klases audzinātāju Karīnu Gomolu 
devās uz Piekrastes bibliotēku, kur notika tematiska 
nodarbība “Mārtiņi”. Skolēni iepazinās ar dažādiem 
Mārtiņdienas ticējumiem un paražām. Skolēniem 
bija iespēja pašizpausties un veidot dažādas 
maskas, ar kurām var doties Mārtiņdienas ķekatās.  
Bibliotēkā skolēniem lasīja par svētku svinēšanu 
dažādos laikos. Skolēniem bija iespēja izveidot 
Mārtiņdienas gailīšus, kurus viņi krāsoja ar 
krāsainiem zīmuļiem. Tika piedāvāta aktivitāte 
"Pabaro savu gailīti" , kur skolēniem bija 
nepieciešams atlasīt graudus, kuri bija sajaukti ar 
dažādām pupām un sēklām. Visinteresantākā 
aktivitāte bija masku veidošana, kas skolēniem ļoti 
patika.  

 

 

 

Zēnu vokālais konkurss “Zelta balss” 
     2017.g. 9. novembrī Saskaņas skolā atjaunojās mūsu 

pilsētas tradīcija - zēnu vokālais konkurss “Zelta balss”. 
Šogad  šis konkurss ”Latvija tavā dziesmā…” tika veltīts 
Latvijas simtgadei. Skolēni no mūsu skolas - Vitālijs 
Kondrašovs 9.b, Daniēls Siļčonoks 9.b, Artūrs Žerebkovs 
5.a, Rihards Pimanovs 6.a - piedalījās konkursā ar  Ulda 
Marhilēviča un   Māras   Zālītes diesmu   “Mēs lido-
sim” un ieguva  I pakāpes diplomu!  Zēnu balsis – tās ir 
īpašas, tapēc  priecāsimies, ka mūsu skolā tās skan! 
Pilsētas žūrija nolēma, ka nākamgad Latvijas simtgadei 
tiks apvienoti pilsētas zēnu kori, lai kopīgi nosvinētu 
šo pasākumu. 
             Sagatavoja Lilija Grakova, mūzikas skolotāja 
 



 
 

 
  
 
 
 

LITERĀRĀ   VIESISTABA AГУ 

               Mēs  Latvijai! 

Латвия! Когда произносят твоё имя, 
сердце наполняется любовью и 
гордостью: на этой земле я родилась. 
Пусть на этой земле всегда будет 
мир и счастье. Пусть люди, живущие 
здесь, приумножают твои богатства. 
Пусть у тебя, моя Родина, будет 
светлое будущее. 
                               А. Фадеева, 6.а 

As  for me, Latvia is a country with great 
future and eventual past. I love old Riga. 
Every step here is a history. I am proud of 
our Song and Dance Festival. I dream to 
participate in the next festival. 
                                    N. Arefjjevs, 9.b 

Latvia is my homeland. I love it very much for 
the delightful fragrance of pines, green and 
dense forests, lakes. Latvia is beautiful in all 
seasons, Amberland, Greenland- so we call 
our country. 

                                                                   
E.Avotiņa, 9.b 

      Mana pilsēta. Kāda tā  ir? Dažāda. Mana pilsēta  ir  garšīga. 
 Vasarā pilsētai ir svaigas maizes garša ar piparmētrām un medu. 
 Rudenī – ābolu garša no vecmāmiņas dārza.  
 Ziema- saldu  konfekšu garša,  bet    pavasarī – brīvības garša. 

       Man patīk Latvijas rudens. It īpaši ceļā no skolas vērot krītošās  
       kļavu lapas – bāli dzeltenās un karmīnsarkanās.  
       To varu izbaudīt tikai Latvijā!                             D. Siļčonoks,9.b                                        

 Mūsu lielākā manta ir mūsu darbaspējas. Tā ir 
pacietība, izturība darbā. Tā ir vienkāršība. Savu zemi 
mīlam dažādu: ar visām rūpēm un darbu, ar ziedošiem 
dārziem un pļavām. Tā ir dārga  tāda, kāda tā ir. 
                                                        M. Nipāne, 11.kl. 

Латвия. Даугавпилс. Моя родина! 
Она маленькая, как кусочек сыра. 
Она пахнет сосновой смолой и 
тёплым хлебом. Она светлая, как 
будто сделана из янтаря. 
                                    С. Дрозд, 4.а 
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Tehnoloģijas nestāv uz vietas. Ik 
dienas pasaule mums piedāvā 
arvien jaunas tehnoloģijas un 
zinātniskus atklājumus. 
Nākotne nav iedomājama 
bez cilvēkiem, kuri tiecas uz 
zināšanām. Ja Tu vēl neesi 
izlēmis, ar kuru profesiju vēlies 
saistīt savu dzīvi, tad šis raksts ir 
tieši Tev. Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parks Latvijas skolās 
rīkoja pasākumus, kuru mērķis 
bija iepazīstināt jaunatni ar 
problēmām, kas saistītas ar сil- 

 

 

 

 

 

vēka ietekmi uz klimatu un 
ekosistēmu. Sadalot dalībniekus 
komandās, organizatori nova-
dīja konkursus, kuri sniedza 
informāciju par jaunām teh-
noloģijām. Mūsdienīgie inter-
aktīvie ekrāni piedāvāja iespēju 
spēles gaitā apgūt zināšanas 
par klimatu un apkārtējo vidi. 
Ikviens dalībnieks varēja radīt 
savu avīzi par klimatu. Jaunas 
iepazīšanās un grupu darbs 
apvienoja cilvēkus ar vienu 
mērķi – apzināties savas 
profesijas izvēli un gūt pieredzi. 

 

 

 

 

Ja tevi interesē zinātne, 
tehnoloģijas un pētījumi, tad 
Ventspils Augsto tehnoloģiju 
parks sniedz  iespēju mācīties un 
attīstīties, neizbraucot no savas 
valsts. Tā ir brīnišķīga iespēja 
strādāt nākotnes cilvēces un 
zinātnes labā. Nobeigumā 
vēlamies teikt, ka tehnoloģiju 
pasaule  - tā ir mūsu nākotne, 
kurā katrs no mums var pie-
dalīties un sniegt savu 
ieguldījumu cilvēces attīstībā. 
Sāciet aizdomāties par nākotni 
jau šodien. Esiet uzcītīgi un ejiet 
pretī savam sapnim!    

Sagatavoja N. Matjuhina 
un        M.Cvetinska, 8.a 

 
Šī gada 9.novembrī 4. c klases skolēni devās uz Silenes robežkontroles punktu. Mācību 
ekskursijas   mērķi - popularizēt Valsts robežsardzi, radīt bērniem interesi un veidot izpratni par 
robežsarga profesijas daudzpusību, kā arī stiprināt bērnu patriotisko audzināšanu. Paldies 
skolēnu vecākiem par sadarbību un ekskursijas rīkošanu. 
                                                                                 Sagatavoja 4.c klases audzinātāja Karīna Gomola 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mīļi sveicam  
dzimšanas dienā 
 
Liliju Grakovu 
             Tatjanu Viļķeli 
                    Veroniku Kaluginu  
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IT pasaule vai Tava nākotnes profesija 
 
 

 
 

                  Stunda  Silenes robežkontroles punktā 

 
 

     
     

   
     

 
    

 
  
  

    
 

 
Mīlestību vairāk nekā vakar, 
Sapņus, kas piepildās, 
Torti, kas nesakalst 
un draugus, kuri vienkārši ir! 
Daudz  laimes! 
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