
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ААkkttuuāā llāā   
SSkkoo llaass   
AAvv īīzzee   
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Svinam Latvijai 100 

 

Latvija - tā ir mūsu zeme,  
mūsu dzimtene un mājas. 

 Mūsu lepnums, mūsu dziesmas,  
kas pār mūsu zemi klājas. 

 Mums ir zaļākā daba, 
 dzidrākās debesis, zilākā jūra. 

 Un sirdsbagāti cilvēki. 
 

Svinīgi un aizkustinoši, ar degsmi un entuziasmu pienākusi valsts simtās jubilejas svētku nedēļa! 
Šos svētkus sagaidām ar labi padarītu darbu, ar dziesmām, kas ielīksmo sirdis. Mūsu skolā 16. novembrī 
notika svētku sadziedāšanās, kur katra klase bija sagatavojusi savu apsveikuma dziesmu Latvijai. Skolas 
direktore Olga Dukšinska apsveica skolas pedagogus, skolēnus un svētku viesus šajos nozīmīgajos valstij 
un ikvienam no mums svētkos. Trīs reizes atkārtoti kā spēka vārdi skanēja novēlējums:,,Saules mūžu 
Latvijai!” 

Svētku koncertā varējām novērtēt, cik talantīgi, radoši un aizrautīgi ir mūsu skolēni. Mūzikas 
pedagogu Lilijas Grakovas un Veronikas Kaluginas-Romanovas vadībā skanēja dziesmas kora, ansambļa 
un tautas mūzikas instrumentu ansambļa izpildījumā. Kā vienmēr, aizrautību un dejas prieku mums dāvāja 
tautas deju kolektīvs ,,Strautiņš” Marinas Meduņeckas vadībā. Mūsu svētku vadītāji Valērija Pečonka un 
Valērijs Meduņeckis(11.kl.) ar sirsnīgumu un emocionalitāti aizkustināja skatītāju sirdis.  

Ko gan mēs varam dāvināt Latvijai? Protams – MĪLESTĪBU. Šodien svinam Latvijas 100. 
dzimšanas dienu, bet kāda būs Latvija nākotnē – pēc desmit, divdesmit un simts gadiem – tas atkarīgs no 
mūsu labajiem darbiem, domām un dāvinātās mīlestības savai Dzimtenei. 

Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
 



10. klases skolnieks Andrejs Terehovs 
Tev, Latvija! 

 
Latgales zilie ezeri, 
Vidzemes augstumi, 
Kurzemes jūra,  
Zemgales līdzenumi. 
Vai esat dzirdējuši 
Par Latviju? 
Par mūsu zemi... 
Dzimteni... 
Ak, Latvija! 
Tu esi dārgākā un mīļākā pasaulē! 
Neskumsti, lūdzu! 
Vēl jau Tu ziedēsi, mīļā, 
Mīlēsi mūs, un mēs mīlēsim Tevi, dārgā! 
Palīdzēsim tev, Latvija! 
Jo mēs to varam, darām un darīsim! 
Līdzēsim visi kopā, visa tauta – 
Roku rokā, 
Plecu pie pleca, 
No sirds uz sirdi 
Ar smaidu sejā.  
Mēs, latvieši, tavi bērni. 
Cienām, mīlam, sargājam, Tevi! 
Tu – Mūsu zeme, 
Tu – Mūsu Latvija, 
Tu – Mūsu dzimtene! 
 

 

10. klases skolniece Juliāna Ragele 
Mana dzimtene – mana Latvija 

 
Kur mūžzaļie meži, 
Kur zilākais ūdens un zaļākās zemes, 
Kur Daugava sirmā plūst sen, 
Mirdz ūdeņu virsmā gadsimta ēna. 
 
Kur meitas visskaistākās, 
Kur putnu balsis visjautrākās. 
Kur dzīvo īsti vīri, tēvzemes dēli, 
Zelta rokām, asu prātu, tīru sirdi. 
Šeit plīvo sarkanbaltsarkani karogi, 
 
 

Uz pļavās kumelītes zied un tvan. 
Šeit baltas cielaviņas virs galvas lido, 
Dižs ozols un slaida liepa stāv. 
 
Šeit dzīvo varenā tauta 
Un viņiem ir degošas sirdis. 
Tā zeme ir dzimtene mana, 
Tā zeme ir Latvija mana! 
 

 
 
3.a klases skolniece Valerija Kaziņeca  
Mana Latvija 
Man mīļā Latvija, 
Cik skaista tev ir daba, 
Cik skaisti tev ir meži. 
Tik laba tu man esi, 
Cik labi, ka tu esi! 
Vēlos tevi apskaut, 
Un pateikt tev PALDIES, 
Par to, ka tu man esi! 
Es vēlos tevi apsveikt 
Tavā jubilejā 
Un novēlēt tev vēlos, 
Mūžam dzīvā straumē traukt, 
Lai nemirst Daugava un Gauja! 
Lai Latvju meži spēkā aug! 
Es vēlos sargāt tavu zemi, 
Es vēlos sargāt tavu dabu! 
Es vēlos pateikt tev paldies, 
Par to, ka piedzimu es šeit, 
Par to, ka laimīga es esmu! 
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4.c klases skolniece Polina Martinkeviča 
Manai Latvijai – 100 
Latvija, zeme pie Dzintarjūras, 
Cik skaisti skan šis vārds! 
Kā sirma ābele pavasarī,  
Kas rudenī nes sārtus augļus. 
Kā zilas dzīslas zaļā pļavā,  
Tek mūsu čalojošās upes. 
Kā mazas, medainas bitītes 
Latvijas ļaudis ik rudeni novāc ražu 
Kā mazi čakli pasaku rūķīši. 
Latvija ikvienam mīļa kā māte,  
Kas mīl un lolo savus bērnus. 
Latvija, Latvija, Dzintarzeme mana, 
Cik mīļš un skanīgs man šis vārds! 
 

 
 
4.c klases skolniece Jana Pinta 
Vēlējums manai dzimtenei 
Kur meži ir viskuplākie, 
Un ezeri – visdzidrākie?  
Manā Latvijā … 
Kur gaiss vistīrākais, 
Un debesis viszilākās? 
Manā Latvijā … 
Kur upes ir visstraujākās, 

 
Un dziesmas ir visskanīgākās? 
Manā Latvijā … 
Kur rudens ir viszeltainākais, 
Un gaiss – vissvaigākais? 
Manā Latvijā … 
Kur zvaigznes mirdz visspožāk, 
Un saule ir vismaigākā? 
Manā Latvijā!!! 
 

 
 
 
3.a klases skolnieks Juris Jukšs 
Latvija 
Latvija, tu esi mana dzimtene! 
Zeme, kurā es piedzimu, dzīvoju un dzīvošu. 
Zeme, kurā rāmi Daugava plūst, 
Kur no ābolu svara ābeļzars lūst, 
Kur kalnāji, lejas un ezeru mirdzums, 
Kur meži, pļavas un lauku krāšņums. 
Latvija, tev drīz būs jubilejas diena, 
Vēlu tev dzīvot vēl 100 gadus! 
Lai tev nākotnē laime un prieks, 
Lai tev nekad neuzbrūk ienaidnieks! 
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       8.novembrī skolā 
notika  zinātniskais šovs 
“Laboratorium” 9.-10.kla-

šu skolēniem.Tā bija lieliska dāvana no 
eTwinning projekta  vadības  skolai, tā kā 
mūsu skolas eTwinning projekti veiksmīgi  
realizēti  pagājušajā mācību gadā, par ko 
liecina piešķirtie Eiropas Nacionālie sertifikāti. 
Krāšņa, jautra un neaizmirstama šova programma, 
kas aizrauj un paplašina redzesloku, ļauj uztvert 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Mentoringa programma un projektu 
veidošana “e Twinning Skolas” 
uzsāka savu darbību Daugavpils 
16.vidusskolā.  
No 8. līdz 10. novembrim Jūrmalā 

notika seminārs, kurā skolotāji, kuriem nav 
pieredzes šajā jomā, apkopoja savas idejas ar 
pieredzējušiem kolēģiem, kuri jau ir izveidojuši 
dažus starpvalstu projektus un ir ieguvuši 
nacionālos un Eiropas sertifikātus. Sakarā ar to 
eTwinning vadība rada iespēju izveidot jaunus 
nacionālos projektus, izplānot darbību un sākt 
realizēt. 
Seminārā darbojās 11 Latvijas skolas. Daugavpili 
prezentēja Daugavpils 16.vidusskolas sākum-
skolas skolotāja Karīna Gomola un viņas mentors  
ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Svetlana 
Rudjko.  
16.vidusskolas komandai bija iespēja izvēlēties 
starp 3 skolām, un  Jaunjelgava mūs ieinteresēja 
ar savu piedāvājumu “Es- putnu draugs”. Izvēlēts 
tika  Jaunjelgavas projekts un sākās kopīgs darbs. 
 

 

 
 
 
 
 

zinātni pavisam citādi un liek iemīlēt ķīmiju un 
fiziku. Visi klātesošie kopā ar pasākuma vadītājiem 
varēja piedalīties īstos zinātniskos eksperimentos: 
ar Teslas transformatoru, eksperimenti ar balonu 
un ar slāpekli, skaņas eksperimenti. Pēc 
nodarbības skolēni, balstoties uz savu 
pieredzi,varēja  iegūt  jaunas zināšanas un 
prasmes ķīmijā un fizikā.        

 Sagatavoja Žanna Ugarenko, 9.a kl. audzinātāja                                                                       
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Pasākums  "Laboratorium”: 
zinātniskie  eksperimenti  skolēniem 

 

Mentoringa programma un projektu veidošana   “eTwinning 
Skolas” 

 Mācību projekta plānošanas laikā komanda 
izstrādāja stratēģijas – kas un un kādā laika 
periodā jāīsteno.  Tālāk sekoja komandas 
darbs izvērstā formātā- visi dalībnieki 
iepazinās ar dažādiem mācību paņēmieniem.  
Kopīgi izveidotais projekts tika apstiprināts un 
iereģistrēts interneta vidē, kur tuvākajā laikā 
varēja pievienoties visi, kurus interesē šī tēma 
un vecumposms, kuru izvēlējās šī projekta 
autori.  
Komanda Daugavpils-Jaunjelgava ieplānoja 
onlain tikšanos ar ornitologu, kā arī  skolu 
tikšanos  neitrālā teritorijā Jēkabpilī, kur ar 
16.vidusskolas  direktores Olgas  Dukšinskas 
atbalstu notiks visu projekta dalībnieku 
iepazīšanās.   
Projektam jābūt īstenotam līdz 1.martam un 
projekta prezentācija notiks  otrajā seminārā 
“Mentoringa programma un projektu 
veidošana” Jūrmalā . 

Sagatavoja Karīna Gomola, sākumskolas 
skolotāja, Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas 

 un dabaszinību skolotāja 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AKTIVITĀTES 

Lačplēša diena 

 Par skaistu tradīciju ir kļuvis notikums, kad Lāčplēša dienā – 11. novembrī - lāpu gājienā 
apliecinām, ka mēs lepojamies ar latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kuri piedalījās Latvijas 
brīvības cīņās. Īpaši nozīmīgi, ka šī noskaņa, emocijas, pāŗdzīvojums, kas tiek izjusts, kopā 
dodoties lāpu gājienā, apvieno mūsu pilsētas iedzīvotājus. Arī mūsu skolas skolēni piedalījās šajā 
svinīgajā svētku pasākumā. Lāpu gaisma, dodoties no Dubrovina parka pa Lāčplēša ielu uz 
Vienības laukumu, iezīmēja upes plūdumu, kas ietek Latvijas sirdī -  lāpas tika izvietotas Latvijas 
kontūrā. Gaisma vienmēr vieš cerību, sniedz enerģiju, raisa labas domas – tas viss bija izjūtams, 
atrodoties plecu pie pleca šajā svinīgajā brīdī. 

Sagatavoja Dašķeviča Lana, 9.a kl.  
 

           Spēle “Kas? Kur? Kad?”  („Ceļojums pa Latviju”) 

        21.novembrī skolā notika spēle “Kas? Kur? Kad?”(„Ceļojums pa Latviju”), kas veltīta Latvijas 
simtgadei. Pasākumā  piedalījās 5.-7.klašu skolēni un viņu vecāki. Spēles gaitā komandām bija 
jāatbild uz jautājumiem par Latvijas vēsturi, dabu, literatūru, mūziku un arhitektūru.Vislabāk  
uzdevumus izpildīja 5.b klases komanda:  Koroļkovu, Kovaļčuku un Sadiko ģimenes. Pasākuma 
beigās visi dalībnieki dziedāja grupas “Prāta vētra” («Brainstorm») dziesmas un vēlreiz apsveica 
mūsu   dzimteni jubilejā!   
                                                                              Sagatavoja Svetlana Zarjanova, 5.b kl. audzinātāja 

 

               Pilsētas spēle “Latvija manā sirdī” 

       4.c klases komandas sastāvā: Sanita Eisaka, Jana Pinta, Anastasija Smirnova, Maksims Siņica, 
Marija Snankeviča, Dmitrijs Meļeško uzvareja nominācijās “Latviju zinošākie” un “Folklora zinātāji”un   
4.a klases komandas sastāvā: Darja Vasiļjeva, Samanta Mikulova, Dmitrijs Gasjuļs, Artūrs Belouss, 
Mihails Bakumecs uzvareja nominācijā “Folklora zinātāji” pilsētas spēlē “Latvija manā sirdī”! Paldies 
skolotājām Alīnai Šumilo un Jeļena Šilovai par skolēnu sagatavošanu spēlei. 
                                                                                                             
                                                                                                            Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
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          Interesanti par Latviju: fakti, kurus tu vēl neesi dzirdējis 

 
Tatjanu Viļķeli 
Liliju Grakovu 
Nadeždu Dzalbi 

  Latvija ir vismazākā nācija pasaulē, kas 
jebkad sev pakļāvusi kādu koloniju.    
Kurzemes hercogistei 17. gadsimtā piede-
rējušas kolonijas Trinidādē un Tobago, kā 
arī Gambijā. 

    Latviešu zinātnieks Juris Upatnieks ir viens no 
3D hologrāfijas radītājiem. 

Latvijā notiek viens no lielākajiem dziesmu un 
deju festivāliem pasaulē ar vairāk nekā 40 
tūkstoši dalībnieku. Tāpat mēs varam lepoties ar 
vienu no vislielākajiem tautasdziesmu krājumiem 
pasaulē. To skaits pārsniedz 300 tūkstošus. 

Mēs esam viena no retajām nācijām 
pasaulē, kas svin vasaras saulgriežus – 
Jāņus –, tādējādi saglabājot arī senās 
baltu pagānu tradīcijas. 

Dzīve ir kā krūze ar kafiju... 
Melna,rūgta, karsta un kūpoša. 
Un tas kā Tu to dzersi, 
ir tikai Tavā ziņā.... 
Tu pielej pienu un tā kļūst 
gaišāka. 
Tu pieber cukuru un tā top 
saldāka. 
Lai nepietrūkst piena un 
cukura!!! 
Daudz laimes un prieka, 
lai netrūkst neniekā! 
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