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Daugavpils 16.vidusskola   ieguva   
eTwinning  skolas statusu!    

 
 

    eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis 
ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. eTwinning tika 
uzsākts 2005. gadā kā galvenā darbība Eiropas Komisijas 
eMācību Programmā.  No 2014. gada eTwinning ir 
integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta programmā Erasmus+.  

        eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad 
uzsāka jaunu iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva 
skolotāju komanda, kas īsteno projektus un papildus skolā 
veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja 
pieteikties “eTwinning Skola” statusam.  Pēc rūpīgas 
atlases šādu statusu saņems 24 Latvijas vispārējās, 
profesionālās un interešu izglītības iestādes. Starp tām ir 
Daugavpils 16.vidusskola. 
 
     Mūsu mācību iestādē tika izstrādāti   veiksmīgi  

starptautiskie  eTwinning  projekti.  Šo projektu dibinātāji  
un   autori  – Regīna Urbanoviča, direktora vietniece 
izglītības jomā un matemātikas skolotāja, Svetlana 
Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, kā arī  
sadarbība ar Nadeždu  Dzalbi un Žannu Špoģi -  angļu 
valodas skolotājām.  Šogad skola  veic šādus  projektus:  

 Brīnumainā četrstūru pasaule (The magic world of 
quadrangles)- autors Regīna Urbanoviča. 

 Pozitīvās Uzvedības Atbalsts ( “APU- 
Challenge!’’) - autors Svetlana Rudjko. 

 Manas valsts simtgade (projekts veltīts Lietuvas, 
Latvijas, Igaunijas un Polijas neatkarības 
simtgadei)  - autors Valentīna Lipkoviča. 

      Mūsu mācību iestādes eTwinning komandas darbs  
ir atzīmēts Eiropā. Daugavpils 16.vidusskola   ieguva  
eTwinning  skolas statusu!   
    Apsveicam  eTwinning dalībniekus - skolēnus un 
skolotājus, kā arī  skolas  vadības komandu. 
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Lielā Talka ir tradicionāls vides pasākums Latvijā. Pirmā Lielā Talka tika 
sarīkota 2008. gada 13. septembrī par godu Latvijas 90 gadu jubilejai. 
Šo gadā mēs svinēsim 100 gadu jubileju! 

Valsts simtgadē ikviens tiks aicināts piedalīties vides sakopšanas aktivitātēs 
divas reizes gadā – Lielā Talka norisināsies 28.aprīlī, bet rudenī cilvēki tiks 
aicināti vienoties kopā ar citām pasaules valstīm, kas 15.septembrī vienosies 
lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules vēsturē. 
Mūsu skola jau vairākus gadus pēc  kārtas kopā ar visu Latviju piedalās Lie-
lajā Talkā. 26. aprīlī 5.a,5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 10.,11. 

klases devās tīrīt Jaunās Forštadtes mežu. Saulainā diena un labs noskaņojums palīdzēja šajā  akcijā – 
atkritumu maisi piepildījās ļoti ātri. Pēkšņs lietus un vējš nav varējuši izbojāt garastāvokļus un samazināt 
entuziasmu. Pavisam tika savākti 100 maisi. Prieks, ka mēs arī ieguldījām daļiņu sava darba, lai Latvija  
kļūtu tīrāka un zaļāka. 
                                                       Latvijai BŪT zaļai, jo mēs visi to vēlamies. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vieni no labestīgākajiem un enerģētiskākajiem vārdiem – pavasaris, ģimene, sports. 10. aprīlī tas 

viss apvienojās tradicionālajā pasākumā ,,Dari ar mums, dari kā mēs, dari labāk par mums!’’ Šogad 
piedalījās 3. - 6. klašu skolēni un viņu vecāki. 

Baseinā valdīja jautra, nepiespiesta atmosfēra. Vecāki un bērni piedalījās dažādās stafetēs ar 
dažādiem priekšmetiem. Notika komandu cīņa un individuālais starts, kur visātrākā izrādījās 6. a klases 
skolnieces mamma Tatjana Danilova. Visātrākais tētis no 5.a klases – Vladislavs Šīmans, bet visātrākie 
skolēni – Renats Šīmans un Adriana Vanaģele – 5. a klase. Bez apbalvojuma nepalika neviens jautro 
startu dalībnieks. Ēdnīcā varēja pamieloties ar garšīgām smalkmaizītēm un tēju, lai atjaunotu spēku. 

Brīnišķīgi, kad sports apvieno ģimeni! Mūsu skola par veselīgu un draudzīgu ģimeni!  
                                                                           Sagatavoja T. Danilova, 6.aklases skolnieces mamma 

                                                                
 

AГУ AKTIVITĀTES 
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Dari ar mums, dari kā mēs, dari labāk par mums! 

 

Lielā Talka 2018 

 



 
 
 
 
 
 

         Š.g. 6. aprīlī Tirdzniecības profesionālajā 
vidusskolā notika ikgadējais konkurss 8. klašu 
skolēniem - karjeras un veselības maratons “Lai 
būtu skaidrs!”. Maratonā piedalījās 13 komandas – 
tas nozīmē, ka 3 stundu laikā bija jāpāriet 13 
stacijas, jāparāda savas zināšanas dažādās jomās 
– no likumiem ,,Valsts policija” līdz “Veselīgs 
uzturs”. 
 
 
         

 
Š.g. 5.aprīlī pilsētā notika krievu literatūras 

konkurss-spēle 5.klašu skolēniem pa Sakariusa 
Topeliusa pasakas lappusēm “Daiļliteratūras 
darbs- tā nav tikai literatūra”. Bija uzdots mājas 
uzdevums – uzmanīgi izlasīt desmit S.Topeliusa 
pasakas. Konkursā piedalījās  skolēni no 6 
pilsētas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja  5.klašu 
skolēnu komanda: Dmitrijs Vasjkovs (5.c), Deniss 
Aleksandrs Akuntjevs (5.c), Viktorija Pavlovska 
(5.b). Daiļliteratūras darbs - tā nav tikai literatūra, 
bet tā ir saistīta ar ģeogrāfiju, mūziku, matemātiku, 
dabaszinībām, dažādām valodām: zviedru, latīņu 
valodu. Uzdevumi  bija sarežģīti, bet interesanti un 
neparasti: jāzina pasakas saturs, vārdu leksiskā 
nozīme, decimāldaļskaitļi. Ļoti patīkami, ka mūsu 
skolēni  ieguva III vietu. Paldies mūsu 
talantīgajiem skolēniem!  

                Sagatavoja Alla Požarska, krievu 
valodas skolotāja 

 

 

 

 

 

 

 
Rezultātā mūsu komanda - Marija Cvetinska un 
Nikoļa Matjuhina (8.a),  Dmitrijs Ivčenko, Anatoliy 
Khokhlov, Antons Šalkovskis (8.b) - ieguva I vietu. 
Mūsu komandai tika piešķirta balva no Valsts 
policijas kā labākajai komandai pēc punktu skaita 
šajā stacijā. 
        Paldies skolēniem, kuri spoži aizstāvēja 
skolas godu zināšanu maratonā, kurā piedalījās 
daudzas organizācijas: BJC “Jaunība”, LSK 
Daugavpils nodaļas valde, Bērnu klubs “Fortūna”, 
Latvijas Sarkanais Krusts, Daugavpils Medicīnas 
koledža, ka arī Tirdzniecības profesionālā  
vidusskola, Valsts policijas un  Pašvaldības 
policijas pārstāvji. 

Sagatavoja Svetlana Rudjko,  
geogrāfijas un dabaszinības skolotāja                              

 
 
 
 

 
Lieldienas klāt–
gaišākie, krāšņā-
kie pavasara 
svētki! Nemaz 
nevar iedomāties 
šos svētkus bez 
mums – Lieldienu 
zaķiem. Jau 500 
gadus Lieldienās 
dārzos, ogu krū-
mos, zāles puš-
ķos mēs slēpjam 

krāsainās olas, lai bērni priecātos tās atraduši.12. 
aprīlī centrā ,,Jaunība’’ norisinājās Lieldienu zaķu 
simpozijs. Mums bija daudz uzdevumu: sevi 
parādīt, olu viskrāšņāk izrotāt, piedalīties stafetēs, 
minēt mīklas un, protams, ripināt olas. Ar visiem 
uzdevumiem mēs lieliski tikām galā, jo 
Jaunforštadtes zaķi ir visātrākie un visatjautīgākie! 
Ne velti mums piešķirta 1. vieta! Un vēl – varat 
ticēt, varat neticēt – tas, kurš atradīs paslēpto 
Lieldienu olu, tas visu gadu  piesaistīs veiksmi. 
Mēs, 4.b klases zaķi, to garantējam! 

Sagatavoja S. Zarjanova, 
4.b kl. audzinātāja 
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Pilsētas karjeras un veselības maratons “Lai būtu skaidrs!” 
 

 

Daiļliteratūras darbs - tā nav 
tikai literatūra 

 

Lieldienu zaķu simpozijs 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Š.g.5.aprīlī Daugavpils 16. vidusskolas 9.b 
klases skolēni piedalījās nodarbībās “Simts ceļi 
tavai nākotnei” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros), kuru laikā tikās ar 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvi Viktoru Galleru, 
kas ir ļoti mērķtiecīgs savā darba sfērā un ir guvis 
pieredzi, strādājot par organizāciju vadītāju Vācijā 
un Krievijā, pirms tam uzsākot savu karjeru kā 
vienkāršs ofisa darbinieks. 
  V.Gallers pastāstīja skolēniem par nākotnē 
pieprasītākajām profesijām, nepieciešamajām 
zināšanām un prasmēm nākotnes darba tirgū.  
 
 
 

 
      Š.g.5.aprīlī Daugavpils Universitātē norisinājās 
atvērto durvju diena. Mūsu skolas interesenti 
labprāt devās noskaidrot, cik daudzveidīgas 
studiju programmas piedāvā universitāte. Viņiem 
bija iespēja uzzināt informāciju par kādu no 56 
 interesējošajām studiju programmām, kuras 
piedāvā DU. Izglītojamie izmantoja izdevību 
aprunāties ar studentiem, uzdot  interesējošus 
jautājumus docentiem un ielūkoties ikdienas 
studiju vidē. Fakultāšu pārstāvji, piedāvājot 
iesaistīties dažādās aktivitātēs, bija parūpējušies 
par to, lai apmeklētājiem pasākums izvērstos īpaši 
interesants un pievilcīgs.  

Ļoti labi, ka 
izglītojamie aktīvi 
domā par savām 
nākotnes iespējām, 
labprāt apmeklē 
augstskolu atvērto 
durvju dienas un 
pēta darba tirgus 
aktualitātes. Tikai 

šādā veidā skolēniem ir iespēja atrast to 
augstskolu, kurā viņi vēlas pilnveidot savas 
kompetences pēc vidusskolas absolvēšanas. 
                          Sagatavoja pedagoģe –   karjeras        
                          konsultante  Diāna   Balalaikina                

 

 

 

Savā stāstījumā 
uzņēmējs pārstei-
dza skolēnus ar 
savu tieksmi radīt 
jaunas idejas un 
veidot struktu-
rētus plānus savu 
sapņu īsteno-

šanai, kuri, starp citu, ir saistīti ar mūsu pilsētas 
tālāko attīstību un vēl jo gaišāku nākotni. V.Gallers 
aicināja un mudināja skolēnus rūpēties par savu 
nākotni – par izcilas vidējās un augstākās 
izglītības iegūšanu – un par savas dzimtās vietas 
nākotni. Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja 
uzdot sev interesējošus jautājumus.Tikšanās ar 
tādiem cilvēkiem motivē attīstīties un reāli novērtēt 
savas personiskās un profesionalās izaugmes 
iespējas.  
                     Sagatavoja Lilija Grakova, klases  
                       audzinātāja un 9.b  klases skolēni  

 

 
      Šī gada 20. aprīlī PIKC Daugavpils Dizaina un 
mākslas skolā „Saules skola” norisinājās 
pasākums „Intervija ar profesionāli” (ESF projekta 
Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros), kurā 
piedalījās mūsu skolas divas 11. klases 
skolnieces. Šoreiz izglītojamie tikās ar 
tekstilmākslinieci Ilonu Linarti, kura pastāstīja par 
mākslas nozīmi cilvēka dzīvē, izglītības iespējām, 
profesijas izvēli un karjeras izaugsmes iespējām 
mākslas jomā. Skolēniem bija iespēja ieklausīties 
mākslinieces dzīves stāstā, iepazīties ar viņas 
radošajiem sasniegumiem un mākslas pedagoga 
pieredzi. Tika akcentētas nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, lai veidotu veiksmīgu 
karjeru. Izglītojamiem pavērās plašāks skatījums 
uz mākslas saistību ar citu jomu profesijām. 
Skolēni varēja uzdot sev interesējošus jautājumus, 
kā arī praktiski darboties, veidojot savu unikālo 
kompozīciju no piedāvātajiem elementiem.Viena 
no galvenajām atziņām, ka ikvienam cilvēkam 
pastāvīgi jāizglītojas un jāattīstās, jāizmanto visas 
piedāvātās iespējas, ejot uz mērķi. Tikai tā var būt 
gandarītam dzīvē un veidot veiksmīgu karjeru. 

 Sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante 
Anželika Anufrijeva 

  

 

AГУ KARJERAS    IZGLĪTĪBA 

 Aprīlis, 2018.  – 4– 

Nodarbības “Simts ceļi tavai nākotnei!” 

 

Atvērto  durvju  diena  
Daugavpils  Universitātē 

 

Pasākums “Intervija ar 
profesionāli” 

 



 
 
 
 
       Š.g.12. aprīlī mūsu skolēni noskatījās muzikāli 
dejisku uzvedumu ,,Velniņu nedarbi’’. Izrāde 
veidota pēc R. Blaumaņa pasakas motīviem 
"Velniņi”. Pasakas sižets ir iedvesmojošs, lai 
izveidotu draisku uzvedumu. Šo prieku mums 
sagādāja 3.c un 10. kl. skolēni, kurus patiesi var 
dēvēt par aktieriem. Darba procesā, iestudējot 
dejas, 3. klases skolēni aizrautīgi, artistiski un ar 
apbrīnojamu dejisku domāšanu ātri apguva dejas 
soļus, zīmējumus un iejutās velniņu un rūķu lomā. 
Tā pamatā bija mazo dejotāju iepriekšējā deju 
pieredze, ko apguvuši deju mēģinājumos ar deju 
skolotāju M. Meduņecku.  
    

 Ļoti iepriecināja 10. kl. skolēnu atsaucība 
piedalīties šajā uzvedumā. Domāju, ka daudzi no 
viņiem atklāja kādu dzirkstelīti sevī un 
klasesbiedros. Par to jāpateicas mūsu aktieru 
klases audzinātājām A. Anufrijevai (10.kl.) un A. 
Šumilo (3.kl.) – tikpat atraktīvām un aizrautīgām.  
Arī desmitie dejoja un, kā atzina direktore Olga 
Dukšinska, - mums ir gatavs vidusskolas deju 
kolektīvs!  

Varējām novērtēt, cik skaistas un iznesīgas ir 
mūsu meitenes, cik stalti un galanti ir mūsu puiši! 

 

 

 

         Tas viss rada apstiprinājumu uzvedumā 
izteiktajiem vārdiem: ,,Daba cilvēku ir radījusi 
cilvēkam, bet diemžēl mēs bieži aizmirstam 
vissvarīgāko – palikt par cilvēku cilvēku vidū...’’ 
Kādreiz mūsu dinamiskajā ikdienā jāienāk 
pasakai, noslēpumam, pārvērtībām, kas ļauj 
pasapņot, apstāties skrējienā un… priecāties par 
labu noskaņojumu.  Tieši tas prieks, ko dāvāja 
mūsu aktieri skatītājiem, radīja atbalsi pašu aktieru 
sirsniņās. 
 

       Īpaši vēlos tencināt uzveduma galvenās 
vadītājas – fejas: Poļinu un Sanitu (3.kl.), kuras 
aizrāva skatītājus ar savu aktiermeistarību un 
izteiksmīgumu. Brīnišķīgi skanēja dziesma, veltīta 
Princesītei, ko dziedāja 3. kl. ansamblis (vad. L. 
Grakovska). Kā atzina paši uzveduma dalībnieki – 
viņus ļoti iepriecināja aplausi, kas skanēja pēc 
katras mizanscēnas. Sevišķi aktīvi aplaudētāji bija 
jaunāko klašu skolēni. 

 Direktore Olga Dukšinska pateicās uzveduma 
dalībniekiem par sagādāto prieku, lieliskajiem 
aktieriem un izteica novēlējumu turpināt priecēt 
skatītājus. Nobeigumā direktore dāvināja 3.c un 
10. kl. svētku kliņģerus un konfektes.  

Sagatavoja teātra pulciņa 
 vadītāja B. Aizbalte 

 

AГУ SKOLAS   DZĪVE 
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Muzikāli dejisks uzvedums “Velniņu darbi un nedarbi” 

 

http://daug16vsk.lv/2018/04/18/muzikali-dejisks-uzvedums-velninu-nedarbi/


 
 
       
           Anime (japāņu: アニメ) 
no angļu: animation ‘animācija’) 
 ir Japānas animācija. Atšķirībā 
no citu valstu animācijas, kura 
galvenokārt ir piemērota bēr-
niem, lielākā daļa ražotās anime 
ir paredzēta pusaudžu un 
pieaugušo auditorijām, un lielā 
mērā tāpēc tai ir augsts 
popularitātes līmenis pasaulē. 
 Anime seriālos visbiežāk iz-
manto  mangu (Japānas ko-
mikss), ranobe (Light Novel) vai 
arī  datorspēles (pārsvarā Visual 
no-vel žanrā). Ekranizācijas laikā 
parasti saglabā grafisko stilu un 
 
 
 

 
 
 
citas oriģināla pazīmes. Anime ir 
radusies ap 1917.g., sāka 
izplatīties 20.gs. sākumā, kad  
japāņu producenti eksperimen-
tēja ar animācijas paņēmieniem,  
kas arī izmēģināti Francijā, 
Vācijā, ASV un Krievijā. 
Vecākās zināmās animes 
esamība ekranizēta 1917.g. - 
tas bija divas minūtes ilgs klips 
par samuraju, kurš cenšas 
izmēģināt jauno zobenu uz savu 
mērķi, ciešot sakāvi. Pirmā 
animes skaņu filma bija Chikara 
to Onna no Yo no Naka, kuru 
izlaida 1933.gadā. 70. gadi  
 
 
 

 
 
 
pieredzēja uzplaukumu man-
gas popularitātē - kas bieži tika 
animēta — it īpaši  Osamu 
Tezuka  mangās, kurš ir saukts 
par  leģendu  un  mangas 
dievu. Viņa darbs un citu 
pionieru devums šajā lauciņā 
ietekmēja raksturīgās pazīmes 
un žanrus, kas ir pamat-
elementi mūsdienu animē. Šajā 
dienā notiek tikšanās ar 
pielūdzējiem, kuri apģērbti šī 
žanra varoņu tērpos un 
apmainās ar mīļākajiem 
ierakstiem, komiksiem, dāva-
nām. 
 
   Sagatavoja M.Cvetinska,8.a

 

 
 
 
 

 

AГУ INTERESANTI 
11. aprīlis- Starptautiskā Animācijas diena 

 
 
 

   Redaktore: Korespondenti, noformējums:       Konsultantes: 
A.Sinica, 9.b  N.Arefjevs , 9.b   V.Biezā, 8.a            Ž. Muiziniks, 8.b            V.Matule, 7.a                      B. Aizbalte 
Redaktores vietniece:     V. Stepanova,  8.a   A.Bambāne, 8.a            D.Tiliševska ,8.b            V. Šakeļs, 7.a                      Ž. Ugarenko 
Ž.Šileinis-Šileiko, 9.b  N.Matjuhina, 8.a           D. Leonovs, 8.a             D.Griškjan s, 8.b      D.Poliščuks, 7.a 
M Cvetinska, ,8.a             M.Antonovs, 8.a           K.Horsta, 8.a                 I.Saičenko,  8.b               I. Zvidris, 7.a                              

Nevajag skaitīt gadus, 
Kuri aulēkšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu, 
Noturēt nespēj neviens. 
Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 
Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts! 

 Sveicam  
dzimšanas dienā 
 
Ludmilu Mantulovu 
Allu Požarsku 
Veroniku Saveļjevu 
Ilonu Šestaku 
Anastasiju Leonovu 
 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Jap%C4%81%C5%86u_valoda
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Ja-Anime.oga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ang%C4%BCu_valoda
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jap%C4%81na
https://lv.wikipedia.org/wiki/Anim%C4%81cija
https://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rns
https://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rns
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