
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. janvāris - Barikāžu 
aizstāvju atceres diena 
 

2021. gada janvārī aprit 30 gadi kopš 1991. 
gada janvāra barikādēm, kad Latvijas 
neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību 
pret militārām akcijām un neatkarības 
pretiniekiem. Barikādes bija nozīmīgs tautas 
pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad 
cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi 

un brīvību. 1991. gada janvāra barikādes ir izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas 
pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa. Latvijas un citu Baltijas valstu 
centienus atgūt neatkarību atbalstīja Krievijas augstākās amatpersonas. 1991. gada 13. janvārī 
Tallinā Krievijas, Igaunijas un Latvijas valstsvīri parakstīja kopēju paziņojumu, kurā nosodīja 
militāristu vardarbīgās akcijas pret Baltijas valstīm un to iedzīvotājiem. 
      Daugavpils 16. vidusskolā norisinājās aktivitātes, veltītas šim valsts vēsturē nozīmīgajam 
laikam. Piemēram, 10. klasē 14. janvārī notika klases stunda “Barikādēm – 30”, kuras mērķis bija 
aktualizēt skolēnu zināšanas par barikāžu laiku un stiprināt piederību Latvijas valstij. Stundas 
sākumā notika prāta vētra “Ko es zinu par barikāžu laiku?” Skolēni apliecināja savas vēstures 
stundās iegūtās zināšanas, dalījās, ko par šo laiku viņiem stāstījuši vecāki un vecvecāki. Pēc tam 
viņi noskatījās prezentāciju un dokumentālo filmu par barikāžu laiku. Klasē notika diskusija, kāpēc 
šis laiks ir tik svarīgs Latvijas vēsturē. 
 

Sagatavoja Anželika Anufrijeva, 10.kl.audzinātāja 
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2020.-2021. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 5 pedagogi turpina sniegt 

individuālās konsultācijas 14 skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts mācīšanās 

procesā.  Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam skolā semestra sākumā  izveido 

individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos 

preventīvos pasākumus šo risku mazināšanai.   

Projekts PuMPuRS ļauj nodrošināt individuālās konsultācijas arī attālināti. Tas ir liels atbalsts 

skolēniem, kuriem  attālināts mācību process sagādā grūtības. Bieži skolēni neprot plānot laiku, 

ir nepietiekams digitālo prasmju līmenis, zema mācīšanās motivācija, nav iemaņu strādāt 

patstāvīgi. 

Problēmu novēršanā ir ļoti svarīga sadarbība ar izglītojamā vecākiem. Pedagogi informē un 

konsultē vecākus vai aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos un iesaista vecākus vai 

aizbildņus, speciālistus pedagoģiskajā procesā. Tiek meklēts komplekss risinājums, lai 

savlaicīgi  sniegtu atbalstu un nodrošinātu individuālo darbu ar izglītojamo. 

Individuālo nodarbību laikā pedagogi paaugstina skolēnu motivāciju turpināt izglītību un 

veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. 

Mūsu skolas pedagogi ne tikai sniedz konsultācijas, bet arī paši paaugstina 

savu  profesionālo kompetenci – apmeklē kursus, piedalās semināros, supervīzijās, darbnīcās. 

 
Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko 
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(Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai ” – 
PuMPuRS (projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001) 
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      Covid-19 ir jauna slimība visā pasaulē. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un 
jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas. Šādas emocijas ir 
saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un 
saviem līdzcilvēkiem. Kādi drošas sadzīves nosacījumi jāievēro ikvienam? Vispirms sejas 
maska. Tā  jālieto visiem no 7 gadu vecuma telpās ārpus mājsaimniecības, ja telpā atrodas 
vairāk par vienu cilvēku, un sabiedriskajā transportā. Pēc tam roku mazgāšana. Pareizā roku 
mazgāšana ir viens no efektīvākajiem un vienkāršākajiem infekcijas slimību 
profilakses pasākumiem, ko ikdienā ieteicams veikt ikvienam. Dati liecina, ka tikai 11% 
vecāku rokas mazgā 20 sekundes vai ilgāk, kas ir ieteicamais roku mazgāšanas ilgums. 
   Diemžēl ar Covid-19 slimo gan pieaugušie, gan bērni.  Aicinām jūs būt atbildīgiem par savu 
un savas ģimenes  veselību. 
 
 



                               
Darbs vasarā 

 
Šogad Daugavpils jauniešiem atkal būs iespēja 

piedalīties vasaras nodarbinātības programmā, ko 
organizē Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes 
nodaļa. Pieteikšanās darbam vasaras periodā 
norisināsies vairākos posmos un sāksies 6. februārī. 
Prioritāte būs jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, 
kā arī tiem, kuriem ir maznodrošinātas, trūcīgas 
ģimenes statuss. Reģistrācija uz nodarbinātības 
programmu notiks elektroniski Jaunatnes nodaļas 

mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv sadaļā 
“Nodarbinātība”. 

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri ir no daudzbērnu ģimenēm, reģistrācija 
sāksies 6.februārī plkst. 11.00 un turpināsies līdz 12.februārim (ieskaitot). 

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuriem ir maznodrošinātas, trūcīgas ģimenes 
statuss, reģistrācija sāksies 13.februārī plkst. 11.00 un turpināsies līdz 19.februārim (ieskaitot). 

Pārējiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem reģistrācija sāksies 20.februārī plkst. 11.00 un 
turpināsies līdz 26.februārim (ieskaitot). 

Visiem jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies 13.martā plkst.11.00 un 
turpināsies līdz 17.martam (ieskaitot). Šī vecuma jauniešiem, kuri ir no daudzbērnu ģimenēm vai ir 
maznodrošinātas, trūcīgas ģimenes statuss, tiks sniegta prioritāte. 

   
Sagatavoja sociālā pedagoģe L.Voicehovska 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anželiku Anufrijevu  
Ludmilu Voicehovsku 
Jeļenu Osipovu  
Valentīnu Ribakovu  
Žannu Špoģi  
Alīnu  Šumilo  
Svetlanu Rudjko  
Natāliju Mickevic ̌u  
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http://www.jaunatne.daugavpils.lv/
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