
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ААkkttuuāā llāā   
SSkkoo llaass   
AAvv īīzzee   

    Daugavpils 16. vidusskola 

№ 9 
Maijs, 2019 

    4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas likteni: Latvijas PSR Augstākajā Padomē pieņēma 
tautas izsapņotu lēmumu – Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. 
Par deklarāciju nobalsoja 138 deputāti. No 1990. gada 4. maija LPSR kļuva par Latvijas 
Republiku. 
    Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā, 3. maijā, mūsu skolā 
notika koncerts, kurā piedalījās skolēni un skolotāji. Pasākumā skanēja latviešu dziesmas, 
latgaliešu un latviešu tautasdziesmas, varēja baudīt gan mūsdienīgu mūziku, gan mūsu 
senču muzikālo mantojumu. Koncertā uzstājās skolas koris, 3.klašu skolēnu ansamblis, 
meiteņu trio no 7.klases, puišu duets no 10.klases, skolas tradicionālās mūzikas ansamblis, 
kurā spēlē un dzied gan skolēni, gan skolotāji. 
    Paldies skolēniem un skolotājām L.Grakovai, D.Balalaikinai, J.Grāvītei par tik brīnišķīgu 
dāvanu, par viņu skaistajām balsīm, kas sniedza baudu un uzlaboja garastāvokli ikvienam 
klausītājam. 
 

Sagatavoja skolas avīzes redakcija 

 

4. maijs – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena 
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Iniciatīva “Latvijas skolas 
soma” 16.vidusskolā: 

 izrādes “Hamlets” 
apmeklējums 

 
3. maijā mūsu skolas 11. klases 

skolēniem iniciatīvas „Latvijas skola soma” 
ietvaros bija iespēja noskatīties izrādi 
„Hamlets” Daugavpils teātrī.  

„Būt vai nebūt?” – frāze, ko ir dzirdējis 
ikviens. Pirms vairākiem gadsimtiem 
sarakstīta Viljama Šekspīra luga „Hamlets” vēl 
aizvien nav zaudējusi savu aktualitāti. 
Iestudējumā tiek attēlota galvenā varoņa 
Hamleta iekšējā cīņa starp vēlmi atriebt sava 
tēva nāvi un bezspēcību pret visas karaļvalsts 
samaitātību. Hamlets mēģina rast atbildes arī 
uz vairākiem mūžīgajiem jautājumiem: Kas 
notiek ar cilvēka garu pēc nāves? Vai taisnīga 
atriebība attaisno noziegumu? Vai ir jēga 
cīnīties ar likteni, vai vienkāršāk ir ar to 
samierināties? Vai nāve ir nāves vērta un 
dzīve – dzīvošanas?  

 „Hamletu” iestudējusi avangardiska poļu 
režisore Lucina Sosnovska. Darbība notiek uz 
Lielās zāles skatuves, uz kuras atrodas arī 
skatītāji. Notikumi norisinās viduslaiku 
Elsinorā, taču darbībā, varoņu dialogos un 
monologos, tērpos un dekorācijās ievītas 
mūsdienu dzīves reālijas. 

Pēc izrādes skolēni, daloties iespaidos, 
apsprieda Viljama Šekspīra traģēdijas 
mūsdienīgu interpretāciju, aktieru spēli, 
dekorācijas un gaismas efektus. Iegūtās 
zināšanas viņiem noderēs arī mācību 
procesā: literatūras un valodas stundās. 

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” 
par iespēju apmeklēt teātri. Iniciatīva „Latvijas 
skolas soma” ir lieliska dāvana skolēniem 
valsts simtgadē. 

Sagatavoja Anželika Anufrijeva, 11. kl. audzinātāja 
 
 
 
 
 

Centra “Zinoo” apmeklējums 
 
   Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, 
9.maijā 7.c klases izglītojamie apmeklēja 
zinātkāres centru ”Zinoo”. Skolēniem bija 
iespēja uzzināt informāciju par dažādiem 
tiltiem Latvijā un pasaulē. Darbojoties 
praktiski, audzēkņi pielietoja savas esošās un 
jaunas zināšanas tiltu būvniecībā.  Uzbūvējot 
tiltus no spageti makaroniem, katra skolēnu 
grupa pārbaudīja to izturīgumu. Viens no 
tiltiem izturēja 1,891 kg smagumu.  
    Iegūtās zināšanas un prasmes skolēni 
varēs pielietot vizuālās mākslas un fizikas 
mācību stundās. 
   Sagatavoja Laila Romanseviča,7.c kl. audzinātāja. 
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Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta apmeklējums. 

  27.maijā 7. klašu skolēniem, e-
Twinning projekta un Jauno ģeogrāfu kluba 
dalībniekiem iniciatīvas „Latvijas skolas 
soma” ietvaros bija iespēja apmeklēt 
Vidzemes ievērojamās vietas. Sākumā 
skolēni devās uz Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātu. Tālāk brauciena dalībnieki 
apmeklēja Ainažu jūrskolas muzeju un 
Ainažu ugunsdzēsības muzeju. Vēlāk 
dalībnieki devās uz Latvijas – Igaunijas 
robežu, apmeklēja Iklu, pastaigājās pa 
bruģēto Ainažu molu, kas vijas caur randu 
pļavām. Tālāk – Salacgrīva, kur skolēni 
apmeklēja Veczemju klintis. Vēl viena 
pietura – Saulkrastu velosipēdu muzejs, kur 
atrodas vienīgā seno velosipēdu kolekcija 
Latvijā. Tālāk ekskursanti devās uz Dunti, 
kur apmeklēja Minhauzena muzeju, kurā 
piedalījās  darbnīcā.  

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” 
par iespēju apmeklēt ZVR. 

 
Sagatavoja Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas 

skolotāja,Jeļena Markova, bioloģijas skolotāja 
  

 
 



 
 

 
 

Starptautiskā konference Dublinā 
 

“Ir daudz jāmācās, lai nedaudz zinātu” (Monteskjē) 
 
   Daugavpils 16.vidusskolas pedagoģe Karīna Gomola patiešām 
daudz mācās, uzzinot jaunu, lai nodotu savas zināšanas 
audzēkņiem. Maijā, izmantojot iespēju strādāt ar pedagogiem no 
citām Eiropas valstīm, viņa piedalījās apmācošajā starptautiskajā 

konferencē, kas notika Īrijas galvaspilsētā. Dublinā skolotāja dalījās darba pieredzē par projektu 
“Es – dabas draugs”, kurš tika atzīts par vienu no labākajiem Latvijā. 
Īrija sagaidīja viesus ar vējainiem, lietainiem laikapstākļiem, taču visus sasildīja draudzīga 
gaisotne, kura valdīja konferencē. 
    9.maijā bija tikšanās Aviva Stadium, Dublinā. Sākumā notika plenārija sēde, kurā mūs 
uzrunāja Eiropas Komisijas un Dublinas izglītības pārvaldes inspektors Seanus Knox, Dublinas 
parlamenta locekle  Morīna O’Salivana. Turpinājumā bija iepazīšanās aktivitātes, kurās katram 
bija iespēja pastāstīt par sevi, vietu, no kurienes esi.  
  10.maijā darbojāmies darbnīcās (Workshops), kur ieguvām jaunas zināšanas: 
1. The power of public speaking to convince your audience (Publiskās uzstāšanās spēks, lai 
pārliecinātu savu auditoriju); 
2. Schools as a Learning Organization (Skolas kā mācību organizācija); 
3. Promotion of School Values through Shared Schools Vision (Skolu vērtību popularizēšana, 
izmantojot kopīgu redzējumu). 
  11.maijā norisinājās saruna par eTwinning skolām, kurā piedalījās Davis koledža (Malva, Īrija). 
Tad norisinājās diskusija, kuru vadīja Irene Pateraki. 
   3 dienas pagāja nemanot, atnesot daudz jaunu emociju un ideju, lai īstenotu jaunus projektus. 
“Senatnē cilvēki mācījās, lai pilnveidotu sevi, tagad mācās, lai pārsteigtu citus” (Konfūcijs).  
    Aicinu mācīties un pārsteigt citus! 
 

Sagatavoja Karīna Gomola, sākumskolas skolotāja 
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 SKOLAS DZĪVE 

17. maijs- Pēdējais zvans skolā 

     Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ābeles un ķiršu koki apģērbj balti rozā kleitas, 
smaržo ceriņi un ievas, un dzeguze kūko katram savu veiksmi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, 
kad skolēni un skolotāji plūc savus darba augļus. Maijs ir arī laiks, kad skan zvans uz pēdējo 
stundu  devītajiem un divpadsmitajiem. Kādreiz viss bija pirmo reizi: pirmais septembra 
zvans, pirmais skolotājs un pirmā stunda, pirmais sols pie loga un pirmā atzīme 
dienasgrāmatā, pirmās grūtības un  atbildes. Ir izskanējis pēdējais skolas zvans, un  priekšā 
atbildīgs laiks -  eksāmenu laiks. Mēs novēlam ticēt saviem spēkiem, un jūsu sapņi 
piepildīsies! Lai jums veicas eksāmenos!  

     Skolas vadība, klašu audzinātāji, skolotāji 
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Brauciens uz Rīgu 
Š.g. 9.maijā notika skolas organizētā ekskursija labākajiem skolēniem, kuri uzrādīja 

labus un izcilus  rezultātus mācībās, olimpiādēs un sportā. Audzēkņi brauca uz mūsu valsts 
galvaspilsētu, lai tuvāk iepazītu kultūras un mākslas pasauli. Skolēniem bija iespēja 
apmeklēt divus svarīgus kultūras objektus. 

Pirmais objekts bija Mākslas muzejs, kurā  bija iespēja apskatīt mūsu un ārzemju 
mākslinieku darbus: gan gleznas, gan instalācijas. Mākslas darbu vērošana un baudīšana 
audzina skolēnos estētisko gaumi un liek domāt par skaisto. Otrais apmeklējuma objekts bija 
Gaismas pils, kurā bija iespēja aplūkot un izpētīt visus bibliotēkas stāvus, baudot gan tās 
skaistumu un funkcionalitāti, gan grāmatu krājuma daudzveidību un lielumu. Ekskursijas 
beigās mēs iegriezāmies Lido, kur visi pamielojās ar našķiem un pastaigājās pa skaisto  
teritoriju. Noguruši un gandarīti mēs atgriezāmies mājās.          

 Paldies skolas vadībai par iespēju apmeklēt nozīmīgos kultūras objektus Rīgā.  
                                         

Sagatavoja Jeļena Šilova, bioloģijas skolotāja 
 

“Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir 
viņas gods”. Šīs Rūdolfa Blaumaņa poēmas 
“Tālavas taurētājs” rindiņas izsaka katra 
Latvijas iedzīvotāja visdziļāko uzticību sev un 
Latvijas tautai. Šī gada Muzeju nakts tēma 
“Tālavas taurētājs” atspoguļo tautas un ikkatra 
cilvēka godu, kas stiprina un vieno 
mūs.  16.maijā šī pasākuma ietvaros 
Daugavpils Māla mākslas centrā notika 
izstādes „No cepļa līdz ceplim…” atklāšana, kur 
veiksmīgi uzstājās mūsu 16.vidusskolas 
Tradicionālās mūzikas ansamblis. Prieks, kad 
māksla apvieno! 

 
Sagatavoja Lilija Grakova, mūzikas skolotāja 

 
Skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas 

 
 

Š.g. 18.maijā Sporta un atpūtas bāzē 
“Dzintariņš” (Daugavpilī) notika LSK Daugavpils 
komitejas skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas 
sacensības (šogad  PPS  svin 20 gadu jubileju), 
kurās skolēniem bija iespēja padziļināt zināšanas 
par pirmās palīdzības būtību un savlaicīgas 
sniegšanas nozīmi ikdienas situācijās. Tajās 
piedalījās mūsu skolas 10. un 11.klases skolēni –
 D.Siļčonoks, R.Osipovs, L.,Matuseviča, 
A.Sinica, Ž.Šileinis-Šileiko, A.Terehovs – un 
ieguva atzinības rakstu. 

 
Sagatavoja Jeļena Markova, ķīmijas un bioloģijas 

skolotāja 
 

Tradicionālās mūzikas ansambļa uzstāšanās 
 

http://daug16vsk.lv/2019/05/21/tradicionalas-muzikas-ansambla-uzstasanas/


 
 
 

     
 
 
 
 

SKOLAS DZĪVE  

Skolas goda svētki 

Sporta svētki 
     30.māijā skolā notika tradicionālie sporta 
svētki “Sporta rallijs» Latvijas Veselības nedēļas 
ietvaros “Veselīgais dzīves veids”.  Mūsu 
audzēkņi ar  sportisku azartu piedalījās jautrās 
stacijās: “Trāpi mērķi”, “Aklais volejbols”, 
“Bumbu skrējiens”, “Draudzīgā ķēdīte”, 
“Boulings”, “Jautrais purvs”,”Līkloču skriešana”,  
arī  basketbols un futbols. 
    Šoreiz nebija tik svarīgi, kuru vietu izcīnīja 
katra klase. Galvenais, ka visi šajā dienā guva 
pozitīvas emocijas un atziņu, ka fiziskas 
aktivitātes palīdz gan ķermenim, gan garam. 
 

                              Oksana Gedzjuna,  
sporta skolotāja 
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Vēl viens mācību gads ir beidzies. Par to, kāds tas bijis, pateica skolas direktore Olga 
Dukšinska skolas goda svētku pasākumā: “Runājot   par skolēnu panākumiem 
2018./2019.mācību gadā, mēs priecājamies par  augstiem sasniegumiem mācībās, labiem 
rezultātiem olimpiādēs, ZPD, konkursos un sporta aktivitātēs. Mīļie skolēni! Paldies jums par 
ieguldītu lielo darbu un pūlēm rezultātu sasniegšanā! 
   
    Katru dienu jūs skolā ar smaidu sagaidīja 

brīnišķīgi, zinoši un prasīgi skolotāji. Viņi vienmēr 
varēja jūs ieinteresēt un atklāt zināšanu pasauli, 
sniegt derīgu padomu un nepieciešamo atbalstu.  
 Mīļie skolotāji! Paldies jums par atbildīgu, 
profesionālu, mērķtiecīgu, orientētu uz skolēniem 
darbu. 
   Rezultāti nebūtu tik veiksmīgi, ja blakus nebūtu 
tik mīlošu un stingru vecāku. Gribētos  pateikt 
paldies vecākiem par atbildīgu bērnu audzināšanu 
un atbalstu.” 
 



 
Nodarbības “Karjeras izaicinājumi 

tehnisko profesiju jomā” 
Š.g. 16. un 24. maijā mūsu skolas 4.c, 5.c, 6.b 

un 4.b klases skolēni piedalījās nodarbībās 
„Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā” 
zinātkāres centrā ZINOO, kas tika rīkotas projekta 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis: 
iepazīstināt skolēnus ar inženierzinātnēm 
saistītām profesijām, tajās nepieciešamajām 
zināšanām, prasmēm un iemaņām, izglītību un 
darba uzdevumiem. 

 
Sākumā, aktīvi iesaistoties sarunā, skolēni 

uzzināja, kādu profesiju pārstāvji nepieciešami, lai 
uzbūvētu gaisa kuģi. Izrādās, ka daudzu, 
vajadzīgs inženieris, tehniķis, mehāniķis, 
elektronikas speciālists u.c. Viņi pārrunāja, ko dara 
katras profesijas pārstāvis, kas viņam jāzina un 
jāprot. Tālāk, praktiski darbojoties komandā, 
skolēni izmēģināja profesijas, kas saistītas ar 
gaisa raķešu būvēšanu – konstruktors, kosmosa 
inženieris, mehāniķis, izmēģinātājs. Darbnīcā 
„Gaisa raķetes” viņi uzbūvēja savu gaisa raķeti un 
izmēģināja to, laižot lidojumā. 

 
Nodarbības skolēniem bija lietderīgas, jo viņi 

guva jaunu informāciju par inženierzinātnes jomas 
profesijām un izmēģināja sevi kādā no profesijām. 

 
Radošās meistardarbnīcas „Iepazīsti 

mākslas profesiju daudzveidību” 
Š.g. 15. un 22. maijā mūsu skolas 3.–6. klašu 

skolēni piedalījās radošajās meistardarbnīcās 
„Iepazīsti mākslas profesiju daudzveidību”, kas 
tika rīkotas projekta „Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 
Pasākuma mērķis: sniegt skolēniem informāciju 
par profesijām, kas saistītas ar lietišķās mākslas 
nozari, sniegt iespēju iepazīt mākslinieka un kalēja 
darba vidi, ikdienas darbu, profesijās 
nepieciešamās prasmes un zināšanas. 

      
Skolēni pēc izvēles apmeklēja mākslinieka 

(mākslas studija „Putra”) vai kalēja (Edgara 
Vronska kalēju studija) meistardarbnīcu, kur 
viņiem pastāstīja par profesijām, kas saistītas ar 
lietišķās mākslas nozari. Skolēni iepazina 
mākslinieka - grafika un kalēja darba vidi, ikdienas 
darbu, darbarīkus, darba procesu. Sarunā ar 
mākslinieku un kalēju audzēkņi uzzināja, kādas 
zināšanas un prasmes nepieciešamas šajās 
profesijās. Praktiski darbojoties, skolēni iejutās 
mākslinieka un mākslinieciskā kalēja lomā. 

Tā bija lieliska iespēja vērot profesijas pārstāvja 
darbu, reālu darba vidi. 

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante 
A.Anufrijeva 

 

 KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS 
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2018./2019.mācību gada valsts un novada olimpiāžu, konkursu 
un sacensību laureātu apbalvošanas pasākums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LATVIJAI VELTĪTS 

                                                                                    
 
 

Redaktore:                                                      Korespondenti, noformējums:       Konsultantes: 
M Cvetinska, 9.a                                                                                                                             A. Anufrijeva 
Redaktores vietniece:      A.Sinica,10       N.Arefjevs, 10.           M.Antonovs, 9..a         I. Zvidris, 8.a                       Ž. Ugarenko                     
Ž.Šileinis-Šileiko, 10.        N.Matjuhina, 9..a            V. Stepanova,  9. a      J.Vasiļjeva, 8.a            V.Šakels, 8.a 
     L.Daškeviča , 9.a           A.Bambāne, 9.a                                                                                                      
 

Pilsētā notika 2018./2019.mācību gada valsts un novada olimpiāžu, konkursu un 
sacensību laureātu apbalvošanas pasākums. Šajā dienā tika godināti 118 Daugavpils 
pedagogi, kuri ir spējuši savus skolēnus un audzēkņus motivēt uzvarām mācību priekšmetu 
olimpiādēs, dažādos konkursos un sacensībās, kuru darba rezultāts ir bijis nozīmīgs skolai, 
pilsētai, valstij. Mūsu skolu pārstāvēja: 
* jomā “Izglītojamo zinātniskās konferences” – Valērija Pečonka,11. klases skolniece, 
un Jeļena Bernāne, vēstures un sociālzinību skolotāja. Valērija ieguva III vietu Latvijas 
skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē, nozarē “Vēsture un arheoloģija”. 
* jomā “Sporta sacensības” – Vitālijs Gagunovs(9.b), Vjačeslavs Ivanovs (11.kl.), 
Andrejs Lapkovskis (12.kl.) un Ludmila Mantulova, sporta skolotāja. Jaunieši ieguva III 
vietu Latvijas skolēnu 72.spartakiādē “Skolu rudens krosa stafetes “. Zlata Pancerko (10.kl.) 
un Oksana Gedzjuna, sporta skolotāja. Zlata ieguva III un I vietu Latvijas Skolu ziemas 
olimpiskajā festivālā (slēpošana, grupa: jaunietes 1999.-2002.), Ski Cross (biatlons, grupa: 
jaunietes 1999.-2002.).  
   Mūsu skolēni un viņu skolotāji  neatlaidīgi strādā, soli pa solim virzoties uz priekšu, uzzinot 
jauno. Lai arī nākamajā 2019./2020.mācību gadā radošas un veiksmīgi īstenotas idejas ir 
pamats jauniem sasniegumiem! 
   Apsveicam mūsu uzvarētājus! Mēs lepojamies ar  viņiem un novēlam turpmākas uzvaras. 
 

Skolas avīzes redakcija 
 

Sveicam dzimšanas dienā  
 
Valentīnu Jegorovu  
 
Raisu Krasovsku  
 
Jeļenu Markovu 

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! 
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