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Projektu nedēļa “Nākotnes skola un mēs” 
 
 
 

3.a klases projekta mērķis ir apgūt un 
nostiprināt zināšanas par Latvijas skolu 
vēstures jomā. Audzēkņi skatījās filmas par 
skolu un veidoja skolas tērpus. 
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11. klases skolēni strādāja pie projekta 
“Nākotnes skolas vīzija”. Grupās viņi 
sapņoja, kāda   izskatīsies skola nākotnē, 
kāda būs mācību stunda un skolotāji, kas ir 
primārais, kas jāiemācās un jāapgūst katram 
skolēnam. Tika izveidots arī laba skolēna 
tēls. 

 

8.a klases skolēni ir pārliecināti, ka nākotnes 
skolā jāmācās veseliem bērniem, tāpēc viņi 
pievērsa uzmanību veselīga dzīvesveida 
jautājumam. Skolēni veidoja reklāmas, kas 
uzrunātu bērnus un aicinātu tos lietot uzturā 
veselīgus produktus. Izstrādāja spēles. 
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10.klases skolēni pētīja un salīdzināja 
izglītības sistēmu Latvijā un citās Eiropas 
valstīs. Viņi analizēja mācību gada garumu, 
pārbaudes darbu un mājas darbu sistēmu, 
skolas formu, kā arī veidoja nākotnes skolas 
tēlu. 
 

   04.02. mūsu skolā ir sākusies projektu nedēļa ar kopējo tematu “Nākotnes skola un mēs”. Katra 
klase izstrādās savu projektu, pievēršoties viņiem nozīmīgākajiem jautājumiem. Šī nedēļa ir vēl 
viena iespēja skolēniem atklāt un attīstīt savas personības jaunās šķautnes, apzināties savas 
stiprās puses, attīstīt radošās spējas, pētnieciskās prasmes, prasmi darboties komandā un publiski 
uzstāties. Klases atbilstoši savām interesēm veido priekšstatu par nākotnes skolu, kāda tā būs, 
kādi būs skolēni.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROJEKTU NEDĒĻA SKOLĀ 
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Projektu nedēļas laikā 3.b klases 
skolēni strādāja un runāja par tēmu 
"Nākotnes skola". Skatījās video par 
neparastām skolām pasaulē un tās 
apsprieda, intervēja  skolotājus, lai 
uzzinātu viņu viedokļus par nākotnes 
skolu, lasīja interesantas grāmatas 
un zīmēja nākotnes skolas formu, 
rakstīja vēstules nākotnes skolēniem, 
kopīgi izveidoja nākotnes skolas 
maketu.  

 

7.a klases  projekta mērķis – 
nākotnes skolas ideju un dizaina 
veidošana. Audzēkņi zīmēja 
bioloģijas klasi nākotnē: 
robototehnikas laboratoriju, botā-
nisko dārzu, planetāriju. Kopā ar 
vecākiem viņi sprieda par 
apmācības principiem 21.gadsimta 
skolā. Izstrādāja  Slavas stundu, 
kuras mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar cilvēkiem, kuri nesuši 
Latvijas vārdu pasaulē.  

 

 
4.b klases skolēni projektu nedēļā 
veidoja nākotnes skolas mācību 
priekšmetu vizītkartes. Skolēni 
darbojās radošajās grupās, 
izmantoja dažādas mācību formas 
un noskaidroja, ka nākotnes skolā 
visnozīmīgākie mācību priekšmeti 
būs informātika, angļu valoda un 
sports. Galvenais secinājums: 
veselā ķermenī ir vesels gars. 

 

      
    

    
     

    
  

    
    

 
 

5.a klases projekta tēma - “Aizrau-
jošā matemātika”. Projekta mērķis: 
attīstīt skolēnu radošās un pētnie-
ciskās prasmes, sekmēt viņu intere-
si par matemātiku, matemātisko 
prasmju attīstību. Skolēni izstrādāja 
spēles “Tangrami”,”Rubika klucis”, 
veidoja prezentāciju “Interesanti 
skaitļi matemātikā”. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 PROJEKTU NEDĒĻA  SKOLĀ 

3.c klases projekta tēma ir “Dzīvo, 
grāmata!” 
Projekta mērķis: veidot attieksmi pret 
grāmatu kā zināšanu un prieka 
objektu. Attīstīt patstāvības 
prasmes, strādājot ar grāmatu. 
Skolēni izveidoja  sienas avīzes par 
katru no autoriem, veidoja pasaku 
varoņus no plastilīna, taisīja 
aplikācijas, zīmēja, mācījās dzejoļus 
un dziesmu par grāmatām. 
 9. klašu projektu tēma: Pēdējā 

zvana svētki. Projekta mērķis: 
uzturēt skolas absolventu tradīcijas, 
veicināt emocionālo komfortu, radīt 
apstākļus, lai atklātu skolēnos 
radošās spējas, pateicības  sajūtu 
skolotājiem. 
 Skolēni veidoja filmu “Pa skolas 
albuma lappusēm”, noformēja 
ielūgumus, uzrakstīja Pēdējā zvana 
scenāriju. Protams, lielā 
uztraukumā gatavojās  piloteksā-
menām, kā  arī mācījās dejot valsi. 
 

6.b klases projekta tēma„ Nākotnes 
skola – veselīgi bērni ”. Projekta 
mērķis: piesaistīt bērnus veselīgam 
dzīves veidam un paplašināt viņu 
zināšanas par to. Skolēni izvērtēja 
savas  zināšanas par veselīgu 
uzturu. Sprieda  fizisko 
vingrinājumu ietekme uz cilvēka 
organismu. Izstrādāja vispār-
attīstošo vingrinājumu kompleksu. 
 
 

6.c klase nodarbojās ar projektu 
“Nākotnes skola – radošā skola”. 
Skolēni apkopoja informāciju par  
mūsdienu skolām citas valstīs. 
Noformēja plakātus, izveidoja 
prezentācijas. Sagatavoja un 
inscenēja stundu-drāmu“ I. Krilova 
fabulu ” Spāre un skudra”. 
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 PROJEKTI 
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E–Twinning Nacionālais projekts  
“Es putnu draugs.” 

 

Starptautiskais e-Twinning (Erasmus+) 
projekts ģeogrāfijas jomā  “Top 5 

monuments in your city!” or  Come on, 
promote your city!” (“Nāc, apdziedi savu 

pilsētu!”) 
 

                      4.februārī nacionālā projekta "Es – putnu draugs" dalībnieki, Daugavpils 
16.vidusskolas 5.c klases skolēni, kopā ar projekta autori, klases audzinātāju Karīnu Gomola, 
mentoru Svetlanu Rudjko un sporta skolotāju Sergeju Kiseļovu devās uz Jēkabpils Meža parku, kur 
notika tikšanās ar Jaunjelgavas partneru skolas skolēniem un projekta autoriem Aniku un Inesi. 
    Sākumā projekta dalībnieki, piekopjot veselīgu dzīvesveidu, piedalījās ziemas aktivitātēs Meža 
parkā. Tad devās uz Jēkabpils sporta centru, kur, pildot dažādus uzdevumus, tuvāk iepazina viens 
otru, dalījās iespaidos par projektu un tā gaitu, kā arī apmainījās ar nepabeigtām 
pasakām. Interesanti, ka katra komanda pabeigs putnu pasaku grāmatu, ko ir iesākuši tās projekta 
partneri. Tad grāmata tiks ielaminēta  un uzdāvināta pirmklasniekiem. Visi projekta dalībnieki bija ļoti 
apmierināti ar paveikto darbu. 
     Šajā dienā Nacionālā projekta dalībniekiem pievienojās arī starptautiskā e-Twinning  projekta 
ģeogrāfijas jomā "Top 5 monuments in your city!” dalībnieki (8. un 10. klašu skolēni). Viņiem bija 
interesanti, kādā veidā notiek klātienes tikšanās ar partneru skolām, jo  iepriekš viņiem bija tikai 
tiešsaistes tikšanās pieredze, izmantojot Skype. 

 Sagatavoja Karīna Gomola, 5.c klases audzinātāja 

 

       Daugavpils 16.vidusskola šajā mācību gadā realizē starptautisko  e-Twinning (Erasmus+) 
projektu “Nāc, apdziedi savu pilsētu!”. 

Projekta galvenie mērķi: padziļināt skolēnu zināšanas ģeogrāfijā, it sevišķi novadpētniecības un 
kultūras jomā; uzlabot angļu valodas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, lai veidotu 
saikni ar vienaudžiem no citām valstīm; veidot videoblogus (VLOG), kas iepazīstinātu ar dzimtās 
pilsētas kultūrvēsturiskajiem un arhitektūras objektiem, kā arī ar vispopulārākajiem un izcilākajiem 
pieminekļiem partneru valstīs.(Mūsu partneri šogad ir komandas no Ukrainas un Turcijas.) 
popularizēt pilsētu tūristu piesaistei. 

Projekta gaidāmie rezultāti: VLOG publikācijas Twinspace. 
Projekta autore ir ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko, kura īsteno to kopā ar direktora 

vietnieci izglītības jomā, matemātikas skolotāju Regīnu Urbanoviču un Daugavpils 16. vidusskolas 
Jauno ģeogrāfu kluba dalībniekiem (8. un 10. kl.). 

Cik bieži jums bija nācies iepazīstināt ārzemju viesus ar mūsu dzimtās pilsētas 
ievērojamākajām vietām? Mēs nolēmām sākt ar pašu vienkāršāko uzdevumu, t.i., izveidot mūsu 
pilsētas pieminekļu topu. Projekta dalībnieki pēta savu pilsētu un iepazīstina ar arhitektūras 
pieminekļiem savus projekta partnerus, apmainoties ar informāciju un radot kopīgu videoblogu. 

Skolas projektu nedēļas laikā (4.02.– 8.02.2019.) mēs izveidojām mūsu pilsētas 5 populārāko 
pieminekļu sarakstu; sadarbojāmies ar e-Twinning Nacionālā projekta partneriem no Jaunjelgavas, 
tiekoties Jēkabpils Meža parkā. Mēs izveidojām informāciju par sevi,  projekta logo, prezentāciju par 
mūsu skolu, spēles un vingrinājumus par projekta tēmu, VLOGu par mūsu pilsētas 
kultūrvēsturiskajiem un artobjektiem, lai piedāvātu to mūsu ārzemju partneriem. Paveiktais darbs ir 
atspoguļots e-Twinspace projekta lapās un žurnālā. 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, e-Twinning projekta autore  
un vadītāja, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 SKOLAS DZĪVE 

Absolventu vakars 

„Visās zinātnēs, visās mākslās labākais 
skolotājs ir pieredze.” 

M. de Servantes 
 

Būsim gatavi XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem! 
     
        Mīlestības dienā, 14. februārī, mūsu 
tradicionālās mūzikas ansamblis ieguva II pakāpi 
vokālās mūzikas konkursā “Balsis”. Mūsu 
iemīļotie dziedātāji meistarīgi izcīnīja šo pakāpi, 
neskatoties uz stingriem konkursa noteikumiem 
un spēcīgiem pretiniekiem no Vienības 
pamatskolas, Saskaņas pamatskolas, 12. 
vidusskolas, 3. vidusskolas un Krievu 
vidusskolas-liceja.  
           Jekaterina  Čurakova un Katerīna 
Dobrovoļska (7.a), Veronika Kazakeviča un 
Arturs Žerebkovs (6.a), Taisija Djagiļeva (11. kl.) 
nodziedāja trīsbalsīgi a capella divas dziesmas 
latviešu un latgaliešu valodā. Mīļš paldies viņiem! 
Īpašs paldies skolotājai Diānai Balalaikinai! 

 
Sagatavoja Lilija Grakova, mūzikas skolotāja 

 

Latvijas telpu futbola 
asociācijas pusfināla spēles 

apmeklējums 
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Š.g. 13.februārī mūsu skolas 5.c klases skolēni 
kopā ar klases audzinātāju Karīnu Gomola un 
sporta skolotāju Sergeju Kiseļovu apmeklēja 
Latvijas telpu futbola asociācijas pusfināla spēli 
Daugavpils Olimpiskajā centrā. Spēle notika 
starp Daugavpils komandu „LDZ Cargo/ 
DFA” un vairākkārtējiem Latvijas čempioniem, 
Latvijas kausa ieguvējiem, UEFA čempionu 
līgas dalībniekiem no  Rīgas  futbola  kluba 
“Nikars.” 
   Atrodoties skatītāju un līdzjutēju pilnās 
Olimpiskā centra tribīnēs, skolēni vēroja spēli 
un atbalstīja mūsu pilsētas komandu. Spēles 
pārtraukumā skolēniem bija iespēja paskraidīt, 
paspēlēt un izklaidēties lielajā zāles laukumā. 
   Spēles beigās skolēniem bija iespēja tuvāk 
iepazīties LDZ ”Kargo” spēlētājiem un 
nofotografēties ar tiem. 
 

Sagatavoja Sergejs Kiseļovs, sporta skolotājs 
 

  2.februāris. Sestdienas vakars. Skolas logi spīd. Kāpēc? Atbilde vienkārša – absolventu vakars. 
Tikšanās, iepazīšanās ar skolas  šodienu, interesantas sarunas, jautri un humoristiski  uzdevumi, kurus 
uzdeva skolotājas. Skolā ir izveidojusies tradīcija, ka īpaši atceramies klases, kuras skolu beigušas 
pirms pieciem, desmit, piecpadsmit divdesmit gadiem. Viņi tika aicināti uz skatuves, kur piedalījās 
dažādās spēlēs, kuru laikā varēja atcerēties savus skolas gadus. Ir patīkami, ka skolas absolventi 
neaizmirst savu skolu. 

             Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KARJERAS   IZGLĪTĪBA 
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Nodarbības “No prasmēm līdz profesijām” 
 

Vai Tu jau esi izlēmis, par ko kļūsi? Kur plāno 
mācīties? Kāda būs Tava dzīves profesija, 
karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un 
dzen izmisumā.... jo izvēlēties var tikai to, ko 
pazīst.  Profesijas izvēle var sagādāt lielas 
problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju 
iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un 
pašiem tajās padarboties. Tādēļ ciemos 
aicinājām “Mazās Brīnumzemes” izglītības un 
tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, 
darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un 
cilvēka roku darba sasniegumus.  
 
7.februāris Daugavpils 16. vidusskolas 2. un 8. 
klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, 
audzēkņi piedalījās nodarbībās “No prasmēm līdz 
profesijām”, kas rīkotas ESF projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 
Katra klase 2 stundas darbojās “Mazās 
Brīnumzemes” centra tehniskajā laboratorijā – 
pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, 
izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši 
strādāja 3D maketu būves darbnīcā.  
 
Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un 
prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot 
vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes 
mazāks nekā dzīvē. 
 

Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara 
inženieri, programmētāji, mākslinieki, 
mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ 
šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu 
profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un 
meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan 
dažādos darba instrumentus, gan arī 
uzzināja, kādas īpašības ir svarīgi attīstīt 
ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši 
augošā uzņēmumā. 

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram 
skolēnam tika dota iespēja iejusties “Mazās 
Brīnumzemes” meistaru ikdienā – darbnīcā 
viņi apguva telpiskuma, mēroga un 
modelisma būves iemaņas un izveidoja paši 
savu 3D pasaules maketu. Bērniem un 
jauniešiem tika dots uzdevums – atainot vietu, 
kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs. 
Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem 
materiāliem patika visiem, un izveidotie 
maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. 
Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki 
ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un 
nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu 
iedvesmai.  
                       Sagatavoja Anželika Anufrijeva,              
pedagoģe – karjeras konsultante 
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Izstādes „Izgaismot Latviju” apmeklējums 
5. februārī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils novada Kultūras centrā „Vārpa” 11. 

klases skolēni apmeklēja Imanta Ziedoņa muzeja ceļojošo izstādi un filmas seansu “Izgaismot Latviju”, kas 
ir veltījums Latvijai un tās iedzīvotājiem, un stāsta par “1836 ceļa” izzināšanas gājieniem un cilvēkiem, kas 
šai idejai veltīja savu laiku un degsmi. Par to, kāda ir Latvija, kādu to ceļā ieraudzīja daudzie gājienu 
dalībnieki. Akcija „Izgaismo Latviju” bija lieliska iespēja labāk iepazīt Latviju, apvienot tās iedzīvotājus vienā 
mērķī – aplidot un apceļot Latviju. Tajā varēja ne tikai apmeklēt kultūrvēsturiskas vietas, bet arī atrast jaunus 
draugus, kopīgas intereses un uzlabot savu latviešu valodu. Gan izstāde, gan filma atstāja uz mums ļoti lielu 
iespaidu. Mēs domājām, ka šī filma ir unikāls mantojums nākamajām paaudzēm, jo tajā stāstīts, kādi esam 
mēs paši – Latvijas iedzīvotāji. „1836” nav tikai simboliska nozīme, tam arī ir mērķis apvienot mūsu tautu. 
Gan izstāde, gan filma lika mums aizdomāties par mūsu vietu Latvijā, par mūsu devumu tai un mīlestību pret 
dzimteni. Mēs ik tā no jauna atklājām tēvzemes dabas, kultūrvēsturisko un garīgo bagātību. Aplidosim un 
apceļosim Latviju kopā! 

Sagatavoja Laura Matuseviča, 11.klases skolniece  

 

   

 

LATVIJAS  SKOLAS  SOMA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATVIJAS  SKOLAS  SOMA  

 

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi" apmeklējums 
 
 

       Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 5.a klases skolēni apmeklēja Zinātkāres 
centru  ZINOO un piedalījās radošajā darbnīcā “Arhitektūra”. Katrs no skolēniem izmēģināja sevi 
arhitekta lomā, izstrādāja tilta projektu, uzbūvēja tilta modeli un deva tam nosaukumu. Materiāls, ar 
kuru strādāja skolēni, bija…parasti makaroni. Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju 
attīstīt radošās spējas, uzzināt fizikas pamātus, paplašināt savu redzesloku. 

Sagatavoja Alina Boleiko, 5.a kl. audzinātāja. 
 

   Šī gada 4.februārī iniciatīvas "Latvijas Skolas soma" ietvaros 5.c, 8. un 10. klašu skolēniem, kuri 
aktīvi piedalās nacionālajos un starptautiskajos e-Twinning projektos, bija lieliska iespēja apmeklēt 
Neretas rakstnieka, dzejnieka un mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju "Riekstiņi". Braucienā 
piedalījās arī  skolotāji Svetlana Rudjko, Karīna Gomola un Sergejs Kiseļovs. Bērni uzzināja, ka atmiņu 
tēlojuma „Baltā grāmata” un dzejas kolekcijas autors dzīvoja ilgu un interesantu dzīvi. Pirmā pasaules 
kara laikā devās bēgļu gaitās uz Ziemeļkaukāzu, uzturējās Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku. Otrā 
pasaules kara laikā viņš bija spiests doties uz Vāciju, kur arī nomira 85 gadu vecumā. 1977. gadā tika 
pārbedīts Neretas kapos. Viensēta „Riekstiņi”, kurā rakstnieks, dzejnieks un mākslinieks dzīvoja 7 gadus 
un iedvesmojās no apkārtnes  ainavām, atrodas tālu no apdzīvotajām vietām.  Vērojot bezgalīgus 
plašumus un baltu sniegu, kas aptver visu apkārt, skolēni secināja, ka iedvesmots no apkārtnes J. 
Jaunsudrabiņš deva atmiņu tēlojumam šādu nosaukumu – "Baltā grāmata". 
         Gide Ilze interesanti pastāstīja par to, kā vecos laikos audzēja rudzus un pēc tam cepa maizi. Viņa 
parādīja visus seno latviešu darbaspēka instrumentus, parādīja J. Jaunsudrabiņa gleznu reprodukcijas  
un dāvināja katram nelielu dzejoļu grāmatu. Skolēni bija apmierināti ar braucienu. Iegūtās zināšanas viņi 
varēs izmantot gan literatūras, gan vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju stundās. 

Sagatavoja Karīna Gomola, 5.c klases audzinātāja 
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Gaļinu 
Želabovsku 
Jeļenu Bernāni 
Nadeždu Dzalbi 

Vēl kādu dziesmu spējam 
Padziedāt kopā ar vējiem, 
Kopā ar lietu un sniegiem, 
Par neko lielu, par niekiem, 
Reizēm ar smaidu dziedam, 
Reizēm caur asarām - ziedam. 

Izstāde “Izgaismot Latviju" 
 

        2019. gada 31. janvārī 10. kl. apmeklēja Ziedoņa  muzeja ceļojošo izstādi un filmas izrādi 
“Izgaismot Latviju"  Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”, kas ir saistīta ar projekta 
“1836” gājienu sēriju apkārt Latvijai pa sauszemes robežu. Projekta aizsākumi ir saistīti ar trim 
zināmiem mūziķiem – Renāru Kauperu, Raimondu Tiguli un Laimu Jansoni, kuri vēlējās 
izdziedāt 100 Latvijas kultūras namus, Enriko Podnieku, kurš vēlējās apceļot, apmīļot un 
aplidot Latviju, Imanta Ziedoņa muzeja pārstāvjiem, kuri vēlējās īstenot  dzejnieka ieceri, ko 
viņš paudis grāmatā “Leišmalīte”, ka kādu dienu apkārt Latvijai ies ceļš. 
   2016. gada 14. maijā ar pirmo gājienu Kolkā sākās “1836” ceļš. Sadarbībā ar 43 pierobežas 
pašvaldībām trīs gadu laikā īstenoti 43 gājieni, kuros piedalījās 3010 dalībnieku no 
dažnedažādām Latvijas vietām. Viņus vienoja viens mērķis: uzdāvināt savai tēvzemei 
visdārgāko – vēlmi izpētīt labākos ceļus un iezīmēt tos kartēs.  
  2018. gada 21. jūnijā, iezīmējot noieto ceļu apkārt Latvijai, cilvēki piedalījās akcijā “Izgaismo 
Latviju”, kurā ikvienam plkst. 18.36 bija iespēja vienoties ap 100 ugunskuriem Latvijas 
pierobežas pašvaldībās.  
   Izstāde “Izgaismot Latviju” ir veltījums Latvijai un tās iedzīvotājiem, aicinājums citiem 
cilvēkiem doties un atrast savu Latviju, kuru interesanti bija apskatīt mūsu klasesbiedriem.  

Sagatavoja Jeļena Bernāne, 10.kl. audzinātāja 
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