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Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram 
piedod, ir Ziemassvētki. 

Katru reizi, kad cilvēki parāda izpratni 
saviem bērniem, ir Ziemassvētki. 

Katru reizi, kad kāds palīdz otram, ir 
Ziemassvētki. 

Katru reizi, kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi, 
ir Ziemassvētki. 

Katru reizi, kad piedzimst bērns, ir 
Ziemassvētki. 

Katru reizi, kad mēģini savai dzīvei iegūt 
jaunu jēgu, ir Ziemassvētki. 

Katru reizi, kad jūs viens otru uzlūkojat ar 
sirds acīm, ar smaidu uz lūpām, ir 

Ziemassvētki. 
 

Ziemassvētku noskaņojums 
   Tradicionāli Adventa laikā mūsu skolu apciemoja 
Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests Andris 
Ševels, kurš aicināja  aizdomāties, cik ļoti Dievs  mīl 
katru un cik svarīgi ir uzticēties mūsu Debesu Tēvam. 
Skolas direktore Olga Dukšinska kopā ar Tēvu Andri 
iededza pirmo Adventa sveci - Kristus Gaismas 
simbolu. Katras klases pārstāvim bija iespēja aizdegt 
arī savu sveci no skolas vainaga un ienest to klasē. 
Tā mēs varam dalīties ar gaismu, ko esam saņēmuši 
no mūsu Radītāja. 
    Adventa četras svētdienas var kļūt par četriem 
svarīgiem soļiem, kas atvērs jūsu sirdis Kristus 
mīlestībai. Lai jums tas izdodas!  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PROJEKTI 

Projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos 
ietekmē mūs?” aktivitātes 

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 
projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? 
ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” 
Nr.2019-1-TR01-KA229-074760 3. 
 

2019.gada 1.oktobrī Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu “Kā saskarsme 
sociālajos tīklos ietekmē mūs? Are we really social with social media?” Nr.2019-1-TR01-
KA229-074760_3 īstenošanu. 

Projektā tiek koncentrēta sociālo mediju pārmērīga un ļaunprātīga izmantošana, 
akcentējot atkarības pārvarēšanu un jauniešu motivēšanu mērķtiecīgai sociālo mediju 
izmantošanai. Projekta mērķi ir veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu 
izmantošanu, uzlabot digitālās kompetences, izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus. 

Oktobrī – decembrī projekta dalībnieki, aktīvi darbojoties gan individuāli, gan grupās, veica 
dažādus uzdevumus. Katrs projekta dalībnieks sagatavoja prezentāciju un pastāstīja par sevi 
un sociālo mediju lomu viņa dzīvē. Priecē, ka mūsu jaunieši tos izmanto ne tikai izklaidei, bet 
arī komunikācijas veidošanai, sevis izglītošanai un attīstīšanai. Arī katrs dalībnieks izstrādāja 
un noformēja 3 projekta logotipus, kurus kārtēja sanāksmē apsprieda un izvērtēja, veiksmīgāko 
logotipu publicēja eTwinning tīklā. Nākamais solis bija projekta banera noformēšana. 
Darbojoties grupās, jaunieši izvirzīja savas idejas un priekšlikumus, diskutēja par tiem, veidoja 
skices, veiksmīgāko variantu noformēja, izmantojot datorprogrammu. Paralēli visām aktivitātēm 
tika veidota arī videofilma par projekta īstenošanas gaitu. 

Darbs pie projekta turpinās, dalībniekiem priekšā vēl citi veicami uzdevumi, kā arī 
pieredzes apmaiņas braucieni. 

Sagatavoja Anželika Anufrijeva 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aktivitātes  

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 
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Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 
16.vidusskolā: 

 Preiļu vēstures un mākslas muzeja apmeklējums 
Š.g. 5. decembrī iniciatīvas Latvijas skolas soma ietvaros 2.a un 2.b klašu skolēniem bija lieliska 

iespēja doties kopīgā izzinošā mācību ekskursijā. Izglītojamie apmeklēja Preiļu vēstures un lietišķās 
mākslas muzeju, kur varēja aplūkot Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstādi “Mūžs”. Skolēniem bija iespēja 
ielūkoties mākslinieka daiļradē, kā arī košo un daudzveidīgo krāsu izvēlē. 

Muzejā izglītojamie piedalījās aizraujošā meistarklasē, kurā izveidoja bitītes, jāpiebilst, ka 
meistarklase aizrāva ne tikai skolēnus, bet arī pedagogus, kas ne tikai labprāt palīdzēja izglītojamiem, 
bet izveidoja arī savus meistardarbus. Skolēnu degsme par paveikto bija emocijām bagāta, un tas 
liecināja par šīs mācību ekskursijas jēgpilnību un radošo gaisotni. 

Pēc muzeja apmeklējuma izglītojamie devās ceļā uz pilsētu Latgales sirdī – Rēzekni, kur ne tikai 
iepazina tās ģerboni un simbolus, bet arī ielūkojās pilsētas vēsturē, apmeklējot Rēzeknes pilskalnu un 
aplūkojot pieminekli “Latgales Māra”. 

Paldies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par iespēju vairāk uzzināt par pilsētām Daugavpils 
apkārtnē un paplašināt savu zināšanu krājumu par šo pilsētu vēsturiskajām iezīmēm. 

Sagatavoja Diāna Balalaikina, 2.a klases audzinātāja 
 
 

Filmas “Dvēseļu putenis” apmeklējums 
2019.gada 19. decembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 9.,11. un 12. klašu skolēni 

apmeklēja kinoteātri “Silverscreen”, kur noskatījās pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem 
uzņemtu vēsturisku kara drāmu “Dvēseļu putenis” (režisors Dzintars Dreibergs). Tā bija lieliska iespēja 
tuvāk iepazīt gan daiļdarba ekranizējumu, gan mūsu valsts svarīgo vēstures posmu. 

Filma ir vērienīga vēstures stunda katram Latvijas iedzīvotājam, tā apliecina latviešu 
nesalaužamo spītu, dzimtenes mīlestību un varonību. Filma atspoguļo latviešu tautas cīņu par 
neatkarību un to, ka Latvijas valsts esamība nav pašsaprotama. Tā izved cauri vēsturiskajiem 
notikumiem, padarot tos par personīgo pieredzi. Sešpadsmitgadīgais Artūrs Vanags dodas strēlniekos 
un kopā ar draugiem cīnās par brīvību. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un 
jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī 
ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu. 

Pēc filmas noskatīšanās skolēni apsprieda to, kā vēsturiskie notikumi var ietekmēt pašu cilvēku, 
viņa uzskatus, dzīvi, jūtas. No vienas puses, cilvēks ir valsts daļa, kas pakļaujas likumiem un 
noteikumiem, bet, no otras puses, viņš pats var pieņemt lēmumus, no kuriem ir atkarīga valsts vēsture. 
Filma lika jauniešiem aizdomāties, ko viņiem nozīmē dzimtene, ko viņi spēj darīt savas zemes labā. 

Iegūtās zināšanas un emocionālo pārdzīvojumu skolēni varēs izmantot arī mācību procesā, īpaši 
klases stundās, vēstures un literatūras stundās. Paldies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par iespēju 
noskatīties šo lielisko filmu. 

Sagatavoja Jeļena Bernāne, 11. klases audzinātāja 
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Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 
16.vidusskolā: 

 

Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzeja apmeklējums 

2019.gada 4. decembrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” 
ietvaros 2.c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Viktoriju 
Mikuļinu, skolotāju Diānu Balalaikinu un sociālo pedagoģi Ludmilu 
Voicehovsku apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 
muzeju, kur piedalījās interaktīvajā programmā „Vecās fotogrāfijas 
stāsts”. 

Programmas vadītāja pastāstīja par fotogrāfijas tapšanas 
vēsturi, kas, kā uzzināja skolēni, sākās 18. gadsimta sākumā. 
Muzeja darbiniece arī parādīja prezentāciju, kurā audzēkņi varēja 
redzēt vecāko fotogrāfiju, ko, eksperimentējot ar dažādiem 
materiāliem un procesiem, izveidoja Josifs Niepce (Joseph Niepce). 
Lai uzņemtu un izgatavotu fotogrāfiju, vajadzēja aptuveni 8 
stundas. Arī skolēniem pastāstīja par dažiem fotogrāfiem un to 
ieguldījumu fotografēšanas procesa attīstībā. 
 

Viņi uzzināja, ka vecās fotogrāfijas tika izgatavotas uz metāla platēm, uz stikla, procesā tika 
izmantots sudrabs, želatīns un asfalts. Skolēni saprata, ka fotogrāfijas tapšanai galvenais faktors ir 
gaisma. Bērni aplūkoja pirmo fotoaparātu (kamera obskura) un iepazinās ar fotokameru modeļiem no 
Romualda Poņatovska privātkolekcijas. 

Nodarbības laikā bija iespēja izbaudīt, kā tapa fotogrāfija pagātnē, un izveidot fotogrāfiju bez 
fotokameras – cianotipijas tehnikā. Uz papīra, kas apstrādāts ar speciālo pārklājumu, skolēni izvietoja 
dažādus siluetus. Pēc tam kartiņu apstrādāja ultravioletajā starojumā. 

Katrs skolēns atklāja sev ko interesantu, ieguva jaunas zināšanas. Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas 
soma” par šādu iespēju. 

Sagatavoja Viktorija Mikuļina, 2.c kl. audzinātāja 
 

Planetārija apmeklējums 
2019.gada 10.decembrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 5.a un 5.b klases skolēni 

apmeklēja planetāriju. Tas ir attīstošs un radošs pasākums, kura mērķis mācīt skolēnus paļauties savām 
izjūtām un emocijām, pilnveidojot telpiskās iztēles prasmes. Tas ne tikai padziļina skolēnu zināšanas, 
bet arī paplašina pasaules redzesloku. 

Nodarbības laikā, izmantojot 3D brilles, skolēni varēja iedziļināties krāsainā pasakā par slinku zēnu. 
Kopā ar to skolēni pārvarēja dažādus šķēršļus, atrisināja grūtus uzdevumus, saprotot, ka centīgums ir 
vērtība un ka, neko nedarot, nebūs panākumu. Arī skolēni varēja izbaudīt krāšņas zvaigžņotas debesis 
un dažādu Zemes malu dabas ainavas. 

Iegūtās zināšanas un izjustās emocijas skolēni varēs izmantot mācību procesā. Paldies iniciatīvai 
„Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt planetāriju. 

Sagatavoja J. Šilova,5.a kl.audzinātāja, 
 T. Platkova,5.b kl.audzinātaja   
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INTERESANTI 

    Baltijas valstu galvaspilsētu centrālajos 
laukumos – Tallinas Rātslaukumā, Viļņas 
Katedrāles laukumā un Rīgas Doma laukumā - 
uzstādītas galvenās svētku egles. Ja Lietuvas 
galvenā egle ir īsts māksliniecisks meistardarbs 
– 27 metrus augsta un 50 metrus plata 
instalācija „Laiks”, tad Tallinas un Rīgas egles ir 
vairāk tradicionālas: Tallinas zaļo meža skaistuli 
rotā lampiņu virtenes un tematiski svētku 
rotājumi, bet Rīgas egli krāšņo puzuri un gailis 
tās smailē.  
 

Galvenās Ziemassvētku egles Baltijā 

Olgu Dukšinsku  

Leonardu Krukovsku 

 Marinu Meduņecku  
 

Skaiti savas naktis 
pēc zvaigznēm, bet 
ne pēc ēnām. 
Skaiti savu dzīvi pēc 
smaidiem, bet ne pēc 
asarām. 
Un ar prieku katrā 
dzimšanas dienā, 
Skaiti savu vecumu 
pēc draugiem, bet ne 
pēc gadiem. 
 

Skolas avīzes redakcija 
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