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25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 

 
    25. marts Latvijā ir sēru diena, kad pieminam 1949. gada 
deportācijas upurus. 
   Tā ir diena, kad no savām mājām un dzimtenes svešumā 
tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Daudzi no viņiem, 
tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni, dzimtajā Latvijā vairs 
neatgriezās – daļa novārga un aizgāja bojā koncentrācijas 
nometnēs un mūža nocietinājumos, daļa – palika uz 
mūžiem Sibīrijas sniegos. Šajā dienā notika visplašākā 
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem 
Padomju Savienības reģioniem. 1949. gada 25. – 30. martā 
no Latvijas izsūtīja 13 248 ģimenes, kopskaitā – 42 125 
cilvēkus. Ceļā un 1949. gadā izsūtījumā piedzima 211 bērni. 
  No Daugavpils apriņķa izsūtīja 412 ģimenes,  tika izvesti 
1468 cilvēki, 113 no tiem – bērni vecumā līdz 7 gadiem. Tie, 
kas izdzīvoja vai piedzima svešumā, domās un atmiņās 
vēlreiz izstaigāja tālo ceļu uz Sibīriju un stāstīja par trimdas 
dzīvi, smago darbu un atgriešanos dzimtajā zemē.  

    
 
 
 
 
 
 

5.c klases skolēni klases stundas laikā šajā dienā 
skatījās fragmentus no filmas “Prom no mājām”, 
lasīja  vēsturiskos materiālus un dalījās savās 
izjutās.  
Deniss Matusevičs: “Ļoti emocionāli smagi 
fragmenti, palika ļoti žēl tos cilvēkus, kuri tik daudz 
piedzīvoja.” 
Vladislavs Vasiļjevs: “Klausoties cilvēku 
atmiņās, Tu domā, cik tas bija biedējoši, kad tos 
aizveda no mājām.” 
Maksims Bojarovs: “Par šo filmas fragmentu 
man ir skumjas izjūtas. Man žēl tos cilvēkus, kuri 
tika aizvesti uz svešu valsti.” 

Sagatavoja 5.c klases audzinātāja Žanna Ugarenko 
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2020./2021.mācību gadā Daugavpils 16.vidusskola turpina īstenot Erasmus+ projektu “Mācīties 

vienam no otra – veidot nākotni”. Ņemot vērā pasaulē noteiktos ierobežojumus, projekta darbība turpinās 
attālināti, nenotiek klātienes mobilitātes. Regulāri notiek tiešsaistes tikšanās ar projekta partneriem no 
Čehijas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas, kurās koordinatori apspriež projekta vietējā līmeņa aktivitātes, kas 
virzītas uz projekta mērķu sasniegšanu. 

Viens no projekta mērķiem ir veicināt sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kā 
arī veidot jaunatnes kontaktus ar tiem. Lai  ieskatītos uzņēmējdarbības reālajā pasaulē, gūstot jaunas 
zināšanas un pieredzi, mūsu skolas projekta dalībnieki – 11.klases skolēni Nikoļa Matjuhina, Lana 
Daškeviča, Maksims Antonovs un Danila Bulis – sagatavoja jautājumus intervijām ar uzņēmējiem, 
sazinājās ar dažiem pilsētas uzņēmējiem un intervēja tos. Plānotas vēl vairākas intervijas ar uzņēmējiem. 
Tika veikta arī mūsu skolas skolēnu digitālā aptauja – tests “Uzņēmēja personība”, ko izveidoja Maksims 
Antonovs(https://docs.google.com/forms/d/1nV7noUCGrNWUlBv34B9n_sxWgYhCRSitWwOf42aOsc/edit?ts
=5ea83a9c&gxids=7628). Aptaujā piedalījās 85 skolēni vecumā no 15-18 gadiem. Viņiem bija iespēja 
novērtēt, cik lielā mērā viņiem ir attīstītas uzņēmējdarbībā nepieciešamās pamatprasmes un vai viņiem 
piemīt uzņēmēja īpašības  (zinātkāre, radošums, patstāvība, iniciatīva, komandas gars, biznesa spēja, 
patstāvīgums). Testa rezultāti tika apstrādāti un publicēti  projekta tīmekļa 
vietnē https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt, kā arī TwinSpice eTwinning platformā. Visi projekta 
materiāli, foto galerija un video ir brīvi pieejami plašai auditorijai. 

Lai attīstītu starpkultūru kompetences, stiprinātu Eiropas sadarbību starp partnerskolām,  veicinātu 
svešvalodu apguvi, 16.aprīlī tiks organizēta tiešsaistes tikšanās skolēniem un skolotājiem no 6 
partnerskolām. Tās laikā jauniešiem būs iespēja tuvāk iepazīties citam ar citu, pastāstīt par skolas dzīvi 
ārkārtējas situācijas laikā, kā arī turpmākā darba perspektīvām. Lai precizētu pasākuma programmu, 
aprīļa sākumā notiks kārtēja projekta koordinatoru tiešsaistes sanāksme Skype platformā. 

Novēlam projekta dalībniekiem veiksmīgu radošu darbu un interesantas iepazīšanās. 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā 

www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. 
Sagatavoja projekta koordinatore Jeļena Sardiko 

 

 
 

PROJEKTI 

Erasmus+ projekts “Mācīties vienam no otra – veidot 
nākotni” tiek īstenots 

 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas 
partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot 
nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1). 
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Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: 
videolekcijas “Kino mūzikas vēsture” demonstrēšana 

 
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 5.c klases skolēni apmeklēja digitālo koncertlekciju “Kino 

mūzikas vēsture”. To vadīja Mikus Abaroniņš un Arta Abaroniņa, aicinot doties romantiski muzikālā un 
krāšņā ceļojumā, kurā skanēja kino mūzikas pasaulē populārās melodijas (Valda Krūmiņa video montāža). 

Pasākuma mērķis – iepazīties ar pasaules kinomākslas un kino mūzikas vēsturi un atcerēties 
pazīstamās pasaules un Rīgas kinostudijas filmas. Lai sasniegtu rezultātu, skolēni klausījās lekciju, 
noskatījās videofragmentus un veica uzdevumus darba lapā, atbildot uz jautājumiem, piemēram: Kā sauc 
klasisko stigu instrumentu, kuru spēlē mūziķe? Kā sauc filmas, kurās ir tikai divas krāsas? 

Grūti iedomāties mūsdienu pasauli bez “kustīgo bilžu” jeb kino mākslas klātbūtnes. Un grūti 
iedomāties, ka kādreiz tas tika saukts par “Lielo mēmo”, kaut gan klusumā neviena filma jau netika izrādīta 
– pianists (tapers)  bija neatņemama priekšnesuma sastāvdaļa. Mēmā kino ēras beigās filmām jau tiek 
sacerēta īpaša mūzika. Koncertlekcijā skanēja mūzika un dziesmas no filmām: “Neiespējamā misija”, 
“Titāniks”, “Aģents 007”, “Joka pēc alfabēts” un citas. Skolēni tika iepazīstināti ar izcilākajiem kinomākslas 
paraugiem, kas raksturo kino mūzikas vēstures attīstību, un uzzināja, ka Rīgas kinostudija ir viena no 
senākajām kinostudijām Ziemeļeiropā. 

Pēc lekcijas, daloties iespaidos par dzirdēto un redzēto, skolēni rakstīja recenziju. 
Vitalijs Morozovs: “Man šī lekcija patika, es uzzināju, ka mēmais kino ir kino bez skaņas. Bet 

klusuma nebija, tāpēc ka pianists (tapers) spēlēja kinoseansa laikā un varēja brīvi improvizēt. Pirmā skaņu 
filma tika demonstrēta Parīzē 1900. gadā.” 

Mihails Buga: “Es domāju, man noderēs ideja, kā var spēlēt ar draugiem vai kopā ar ģimeni brīvajā 
laikā, uzminot no kādas filmas ir dziesma.” 

Vladislavs Vasiļjevs: “Bija patīkami redzēt mīļākās animācijas filmas fragmentus un dzirdēt mīļākās 
dziesmas, dziedot kopā ar Miku Abaroniņu.” 

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību procesā: sociālo zinību  un mūzikas stundās. 
Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju noskatīties koncertlekciju. 

Sagatavoja Žanna Ugarenko, 5.c klases skolotāja 
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Izstāde “Lieldienas” 
 
Pavasarī, kad izkust sniegs, parādās pirmie 

asni un zaļa zāle, ļaudis izrāda prieku par Lieldienu 
tuvošanos. Tie ir pavasara svētki, tradīcija, kuru 
veidojuši gan reliģiski motīvi, gan kultūru 
mijiedarbība, gan dabas norises.  

Lieldienas ir pavasara saulgriežu svinības, kad 
diena paliek garāka un nakts īsāka. 
Lieldienas ir lielākie svētki kristīgajā pasaulē, kad 
tiek godināta Kristus augšāmcelšanās – notikums, 
kas dāvā mūžīgās dzīvības cerību. Tāpat šī diena 
tiek atzīmēta arī tautas tradīciju garā – ar 
šūpošanos, olu ripināšanu un dziedāšanu. 

Lieldienu simboli ola un zaķis, ko pazīstam 
mūsdienās, ir nākuši no pagāniskajām tradīcijām – 
ola kā saules un jaunas dzīvības, bet zaķis – 
auglības un bagātības simbols. Kristietībā ola 
nozīmē Kristus augšāmcelšanos, pārvarot visus 
šķēršļus. Viens no galvenajiem seno latviešu 
Lieldienu rituāliem ir šūpoļu kāršana un šūpošanās, 
kas veicina auglības spēku. Jo augstāk šūpojas, jo 
labāka raža būšot gaidāma, jāšūpojas arī tādēļ, lai 
vasarā odi nekostu. 

Daugavpils 16.vidusskolas skolēni ar prieku 
sagaida Lieldienas, mācību un audzināšanas 
stundās iepazīst šo svētku nozīmi un tradīcijas. 
Vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju stundās 
viņi veido kompozīcijas un zīmē zīmējumus par 
Lieldienu tematiku. Piedāvājam apmeklēt mūsu 
skolēnu darbu izstādi “Lieldienas”. 

Priecīgās Lieldienas! 
Sagatavoja Gaļina Želabovska un 

Jadviga Osipova, vizuālās mākslas, 
 dizaina un tehnoloģiju skolotājas 
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Darba autors R. Pavloviča, 5.c kl.skolniece 

Darba autors V.Burinska, 4.b kl.skolniece Darba autors A. Baklažanova ,6.a  kl.skolniece 
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Tematisks pasākums “Viss 
par kaķiem” 

2021.gada 5.martā 3.c klases skolēni 
piedalījās tiešsaistes tematiskā pasākumā 
“Viss par kaķiem”, ko organizēja Piekrastes 
bibliotēka, izmantojot Microsoft Teams 
platformu. 

Pasākuma laikā skolēni noskatījās 
prezentāciju un noklausījās vadītāja 
stāstījumu, kurā tika minēti interesanti fakti par 
kaķiem. Viņi uzzināja, ka kaķu vēsture 
aizsākās Senajā Ēģiptē, kur tos uzskatīja par 
svētajiem dzīvniekiem. Skolēnus ieinteresēja 
fakti par slaveniem kaķiem, kuri rīkojas 
drosmīgi. Piemēram, kaķene Skārleta izglāba 
no ugunsgrēka mazus kaķēnus, par godu viņai 
kopš 1996.gada dzīvniekiem pasniedz 
Skārletas balvu par varonīgu rīcību. Daudzas 
valstīs ir arī pieminekļi kaķiem. Daži kaķi ir 
ierakstīti Ginesa rekordu grāmatā, piemēram, 
kaķis Himmi no Austrālijas, kurš sver 21,3kg, 
kaķene Pufija no ASV, kura nodzīvoja 38 
gadus. Par kaķiem ir daudz grāmatu dažādas 
valodās. Pēc prezentācijas bērni aktīvi 
iesaistījās diskusijā par to, vai kaķi var 
draudzēties ar citiem dzīvniekiem, viņi stāstīja 
par saviem mīluļiem un to paradumiem.  Tas 
lika viņiem aizdomāties arī par savu prasmi 
draudzēties un veidot attiecības ar citiem. 

Liels paldies Piekrastes bibliotēkai un tās 
vadītājai Annai Oleiņikovai par iespēju 
paplašināt  skolēnu zināšanas par viņu 
mīluļiem – kaķiem. 

Sagatavoja Viktorija Mikuļina, 
 3.c klases audzinātāja. 
 

Cik ilgu laiku bērni pavada pie dažādiem 
ekrāniem? Datori, planšetdatori, viedtālruņi tiek 
izmantoti gan mācību procesā, gan atpūtas brīžos. 
Vai ir iespējams iztikt bez tiem? 

2021.gada 12.martā Daugavpils 16.vidusskola 
rīkoja digitālās higiēnas dienu “Izbaudi brīdi kopā ar 
ģimeni!” sākumskolas klašu skolēniem.  Tās mērķis 
bija, izmantojot alternatīvās mācīšanās metodes, 
radīt skolēniem iespēju apzināties savas intereses 
un attīstīt radošās spējas, mācību stundās gūtās 
zināšanas un veidotās prasmes pielietot ikdienas 
dzīvē, iepazīt aktīvās atpūtas veidus. Tā ir iespēja 
izpausties, nostiprināt zināšanas, attīstīt prasmes 
un gūt dzīves pieredzi, neizmantojot elektroniskās 
ierīces. 

Iesaistoties dienas norisē, skolēni varēja veikt 
radošus uzdevumus, izstrādāt projektus, zīmēt, 
veidot, izgudrot, lasīt savu mīļāko grāmatu, spēlēt 
galda spēles, kopā ar vecākiem aktīvi izkustēties 
svaigā gaisā. Aicinām skolēnus un to vecākus būt 
aktīviem un radošiem, mācīties un atpūsties kopā, 
neizmantojot datoru! 

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante 
A.Anufrijeva 

 



 
 
 
 
 
 
 
Zemes stunda ir starptautisks pasākums, kura dalībnieki 
tiek aicināti izslēgt gaismu un maznozīmīgās elektriskās 
iekārtas uz vienu stundu sestdienas vakarā (šogad 
27.martā) no 20.30 līdz 21.30 pēc vietējā laika. Pirmo reizi 

Zemes stunda notika  Sidnejā 2007. gada 31. martā, kad to aizsāka Pasaules Dabas 
fonda (WWF) Austrālijas nodaļa, apkārtējās vides aktīvistu grupa un laikraksts “Sydney Morning 
Herald”. Pēc aprēķiniem, 2007. gada Zemes stundas laikā elektroenerģijas patēriņš Sidnejā 
samazinājās par 2,1 – 10,2%, piedaloties 2,2 miljoniem cilvēku. 
   Zemes stundā visiem, kas izprot  vitālo saikni, ir iespēja stāstīt par dabu un veicināt miljoniem 
sarunu visā pasaulē, lai dabas daudzveidības izzušanas krīze nonāktu pasaules auditorijā. Mums 
jāpārtrauc dabas iznīcināšana, no kuras atkarīga mūsu veselība, laime un labklājība. Šajā Zemes 
stundā iestājies par dabu! 

                                                                                                 Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
  

INTERESANTI 

Regīnu Urbanoviču      

  Zigrīdu Panfilovu  

Tatjanu Soldatjonoku  

 Karīnu Gomolu  

Tatjanu Anufrijevu  
 

Zemes stunda 2021 

Skolas avīzes redakcija 
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https://lv.wikipedia.org/wiki/Pasaules_Dabas_fonds
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sydney_Morning_Herald&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sydney_Morning_Herald&action=edit&redlink=1
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