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Advents – gaidīšanas laiks 
Advents un līdz ar to jauns liturģiskais gads šogad sākas 

28. novembrī. Ko ir vērts zināt par šo gaidīšanas un cerību 
laiku? Vārds „Advents” (latīņu valodā adventus) nozīmē 
‘atnākt’, tuvoties un ir attiecināms uz Kristus atnākšanu, Viņa 
piedzimšanu. Advents nav drūms, bet gan priecīgas 
gaidīšanas un garīgā brieduma laiks, kas var mums palīdzēt 
labāk sagatavoties Kristus dzimšanas svētkiem. Jau pati 
gaidīšana uz Kunga atnākšanu rada mūsos prieku. 

Katru Adventa svētdienu kristieši iededz vienu sveci 
vainagā, tā atgādinot, ka Dieva atklāšanās notikusi 
pakāpeniski, līdz pilnā mērā mēs Dievu ieraudzījām Jēzū 
Kristū – patiesā cilvēkā un patiesā Dievā. 

Četras  sveces  simbolizē cerību, ticību, prieku un 
mīlestību. 
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Erasmus+ projekta „Mācīties 

vienam no otra – veidot nākotni” 
dalībnieku tikšanās Čehijā 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas 
partnerību projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-
060348_1 „Mācīties vienam no otra – veidot 
nākotni” („Voneinander lernen – Zukunft baunen” 
ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas 10.klases 
skolēni Daniels Maždžuls, Artjoms Jaloveckis, 
12.klases skolēni Maksims Antonovs, Antons 
Šalkovskis, Antons Lobačovs, direktores vietniece 
Zigrīda Panfilova un projekta koordinatore Jeļena 
Sardiko no 4. līdz 10.decembrim piedalījās partneru 
organizētajā mobilitātē Čehijas pilsētā Trutnovā. 
Kopā ar mums projekta aktivitātēs iesaistījās 
Grieķijas, Čehijas un Daugavpils 15.vidusskolas 
skolēni. Diemžēl vēl divas partnerskolas 
pandēmijas dēļ neieradās. 

Pirmajā tikšanas dienā čehu skolēni novadīja 
ekskursiju pa Prāgu. Neaizmirstamas emocijas 
sagādāja Svētā Vīta katedrāle, Vecpilsētas 
laukums, Kārļa tilts, Venceslas laukums, Prāgas 
pils  pārsteidzošo arhitektūra, kurā jūtams 
karaliskais mantojums. Vakarā devāmies uz 
partneru pilsētu Trutnovu. 
     Otrajā projekta dienā devāmies uz partneru 
Medicīnas un ekonomikas profesionālo vidusskolu, 
kur mūs laipni sagaidīja skolas direktors, skolotāji 
un skolēni. Viņi prezentēja savas valsts vēsturi, 
tradīcijas, svētkus, ievērojamas personas, kā arī 
savu nacionālo virtuvi. Tika organizēta arī neliela 
ekskursija pa skolu. Tā ir skola ar profesionālo 
medicīnas virzienu, tāpēc interesanti bija apmeklēt 
ātrās palīdzības un reanimācijas kabinetus. Tā kā 
tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, tad Čehijas 
skolēni organizēja ļoti interesantu meistardarbnīcu, 
kurā izgatavojām eglīšu rotājumus. Tagad  kopīgi 
izrotātā visskaistākā  eglīte Čehijā visiem atgādinās 
par mūsu draudzību un partnerību. Pēcpusdienā 
skolēni un skolotāji parādīja mums skaistākās un 
ievērojamākās vietas Trutnovā. 

Tā kā projekta mērķis ir attīstīt 
uzņēmējdarbības prasmes, trešo dienu uzsākām  
ar metālapstrādes uzņēmuma  Kasper 
Kovo  apmeklējumu. Tas ir pasaulē pazīstams 
Čehijas uzņēmums, kurš eksportē savu produkciju 
visā pasaulē. Darbiniekiem jābūt ne tikai strādīgiem  

 
 
 

 
 
 
 

 
un precīziem, bet arī jāpārzina jaunākās un 
precīziem, bet arī jāpārzina jaunākās tehnoloģijas, 
jo process ir automatizēts. Vēl šajā dienā mums bija 
unikāla iespēja apmeklēt vienu no populārākajiem 
tūrisma objektiem – Adršpahas klintis, kas aizņem 
17km2 platību un nevienu neatstāj vienaldzīgu. 

Īstu Ziemassvētku brīnumu piedzīvojām 
ceturtajā dienā eglīšu rotājumu izgatavošanas 
fabrikā. Redzējām, kā darbinieki dod dzīvību 
rotājumiem – no stikla pūšanas līdz pat 
iepakošanai. Pēc pusdienām apmeklējām 
zoodārzu. Redzējām dažādus plēsējus, ūdens 
dzīvniekus un rāpuļus. Bet visneaizmirstamākā bija 
žirafu barošana un glāstīšana. 

Ceturtdiena bija pēdējā diena Trutnovā. Šajā 
dienā izmēģinājām sevi dzīvības glābēju lomā- 
mācījāmies veikt sirds masāžu. Interesanta 
nodarbība bija arī mēles mežģu izrunāšana čehu 
valodā, izrādījās, ka tā ir sarežģīta valoda. 
Noslēgumā – sertifikātu saņemšana, nelielas 
dāvanas un kopīgs foto. Čehijas partneri bija 
parūpējušies, lai šīs dienas būtu neaizmirstamas. 
Mēs ieguvām jaunu pieredzi, jaukus iespaidus un, 
protams, draugus. 

Sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas 
 projekta dalībnieku komanda 
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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). 
 



 
 
 
 
 
 
 

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: 
koncertlekcija “Dzeja un mūzika”  

 
 

LATVIJAS SKOLAS SOMA 

          Programmas  “Latvijas skolas soma” ietvaros 2021.gada 09.decembrī 6.c klases skolēni 
un klases audzinātāja skatījās  digitālo koncertlekciju “Dzeja un mūzika”. Programmas mērķis ir 
iepazīties ar mūsu kultūras dižgariem, uzzināt vairāk par to, kādas bija dzejas attiecības ar mūziku. 

Koncertlekcijā dzeja satiekas ar mūziku. Pasākuma laikā mums stāstīja par Raini, Aspaziju, 
Vizmu Belševicu, Klāvu Elsbergu, Ojāru Vācieti, Aleksandru Čaku, Imantu Ziedoni un citiem 
dzejniekiem. Mēs uzzinājām, kuri komponisti ir rakstījuši mūziku šo rakstnieku dzejas rindām un kā 
veidojās sadarbība starp šīm mākslām. Viesojāmies dzejnieku muzejos un tikāmies ar muzeju 
speciālistiem. Mēs klausījāmies Jāņa Lūsēna, Zigmāra Liepiņa, Raimonda Paula, Kaspara Dimitera 
un citu Latvijas komponistu mūziku. Koncertlekciju vadīja dziedātājs Mikus Abaroniņš un Radio 
Bigbenda ģitārists Rihards Goba. 

Pēc lekcijas noskatīšanās skolēni strādāja ar darba lapu un atbildēja uz jautājumiem, kuri saistīti 
ar koncertlekcijas saturu, piemēram, kas ir mūzikas autors dziesmai “Miglā asaro logs?, kā arī 
sacerēja savu četrrindi. 

Deniss Matusevičs: “Pagājušajā gadā mēs skatījāmies filmu “Bille” un man bija interesanti 
uzzināt par Vizmas Belševičas dēlu – komponistu Klāvu Elsbergu.” 

Anastasija Kurča:     Mūzika un dzeja. 
Skaista, jūtīga, sirsnīga. 
Uzlabo, priecē un palīdz. 
Garastāvoklis. 
 
Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību procesā: mūzikas, valodas un literatūras stundās. 
 
Mēs esam pateicīgi iniciatīvai  “Latvijas skolas soma” par iespēju vairāk iepazīt savas valsts 

kultūru, uzzināt interesantu informāciju par latviešu dižgariem. 
Sagatavoja Žanna Ugarenko,  

6.c klases audzinātāja 
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Programma “Latvijas skolas 

soma” 16.vidusskolā: 
koncertlekcija “Ziemassvētku 

pasaka” 
2021.gada 21.decembrī programmas 

“Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils 16. 
vidusskolas 3.b klases skolēni  noskatījās 
koncertlekciju “Ziemassvētku pasaka”. Pasākuma 
mērķis bija uzzināt, kāds ir Ziemassvētku 
galvenais vēstījums. 

Koncertlekcijas laikā skolēniem bija iespēja 
paviesoties Anglijā, Vācijā, Dānijā un citu zemju 
Ziemassvētku pasakās. Sākumā devāmies uz 
Angliju, kur 17.gs.vidū Ziemassvētki bija aizliegti. 
Vairāki entuziasti gribēja atdzīvināt tradīcijas. 
Karalienes Viktorijas vīrs princis Alberts no savas 
dzimtās Vācijas atveda Ziemassvētku eglīti, tā 
paša gada decembrī Č.Dikens izdeva savu 
grāmatu „Ziemassvētku dziesma”, kura stāsta 
mums ne tikai par Skrūdža dvēseles atdzimšanu, 
bet arī par Ziemassvētku tradīciju atdzimšanu 
Anglijā. 

E.T.A. Hofmaņa stāsts par Riekstkodi un peļu 
ķēniņu ietekmēja gan rakstniekus, gan mūziķus un 
turpina iedvesmot visus fantāzijas cienītājus. Savā 
pasakā viņš atver durvis iztēlei, ļauj apvienot 
ikdienu ar nereālo, pat neiespējamo un sniedz 
radošo burvību. 

Skolēni priekš sevis atklāja jaunu, nedzirdēto 
 Brāļu Grimmu  pasaku  „Elfi un kurpnieks”, kura 
māca savstarpēji palīdzēt un būt pateicīgiem par 
labo attieksmi. 

M.Stārastes Ziemassvētku stāsts par 
ziņkārīgo piparkūku vīriņu Kraukšķīti, ko izcepa 
Salatēta čaklā mazmeita Sniegbaltīte.  
Nepacietīgais Kraukšķītis ļoti gribēja  doties 
iepriecināt bērnus Ziemassvētku vakarā. 
Rakstniece  ļoti labi saprot bērnus un to, kas viņus 
interesē, un prot uzburt to brīnišķo pasauli, kas 
notiek arī bērna prātā, un tāpēc viņiem tik 
interesanti vēl arī mūsdienās  lasīt  pasakas. 

Liels paldies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” 
par iespēju noskatīties  koncertlekciju 
“Ziemassvētku pasaka”.  Skolēni atzīmēja, ka 
daudzas pasakas esot lasījuši vai skatījušies 
multfilmas. Šoreiz bija iespēja atcerēties par 
Ziemassvētku pasakām. Iegūtās zināšanas 
noderēs arī mācību procesā: literatūras un valodas 
stundās, mūzikas un sociālo zinību  stundās 

Sagatavoja Ilona Šestaka, 3.b klases 
audzinātāja 

 
 

 
 
 
 Programma “Latvijas skolas  
soma” 16.vidusskolā: 
koncertlekcija “Ziemassvētku 
pasaka” 

 Iniciatīvas  “Latvijas skolas soma” ietvaros 
tika piedāvāta koncertlekcija “Ziemassvētku 
pasaka”. Daugavpils 16.vidusskolas 3.c klases 
skolēni izmantoja šo iespēju, lai izjustu 
Ziemassvētku noskaņu,  klausoties šo 
koncertlekciju. Pasākuma mērķis bija uzzināt, kāds 
ir Ziemassvētku galvenais vēstījums. 
    Dzirdējām interesantākās Ziemassvētku 
pasakas no tādiem autoriem kā Hanss Kristians 
Andersens, Margarita Stāraste, Brāļi Grimmi un 
Kārlis Skalbe, kā arī izkustējāmies mūzikas ritmā 
un izdziedājām kopā skaistākās svētku dziesmas. 
Pēc koncertlekcijas bērni varēja atbildēt uz 
jautājumiem par lekciju, izstāstīt savas izjūtas. Šī 
koncertlekcija deva mums iespēju sajust 
Ziemassvētku brīnumu laiku. Paldies par to!  
Marija: “Brīnumains Ziemassvētku piedzīvojums 
sākas brīdī, kad mazās meitenītes Marijas mīļākā 
rotaļlieta Riekstkodis pārvēršas par skaistu princi.”  
Jevgēnijs: “Patika dziesmas izpildījums, 
dziedātajam ir ļoti skaista balss”.  
Anastasija: “Patika brīnumu pasaka par kurpnieku 
un elfiem”.  
Anna: “Patika skaistas pasakas par 
Ziemassvētkiem. Tās palīdz domāt par brīnumu, 
ko mēs patiešām sagaidām ikdienas dzīvē.”  

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību 
procesā: literatūras un valodas stundās, mūzikas 
un sociālo zinību  stundās. 

Sagatavoja Vita Aleinikova, 
 3.c klases audzinātāja 
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Interesanti fakti par eglēm 
1. Egle ir trešais izplatītākais koks, kas aug Latvijas mežos. Tā 
veido 18,3 % Latvijas mežu kopplatības. 

2. Sauta kalnā ir augstākā egle Latvijā – 45,3 m. 
Salīdzinājumam – Brīvības piemineklis ir 42 m augsts. 

3. Latvijas dižegles apkārtmērs ir 4,58 m. Tā atrodas Krimuldas 
muižas parkā. 

4. Pasaulē aug apmēram 35 egļu sugas. Latvijā dabiski aug 
viena egļu suga – parastā egle. 

5. Egle ir visātrāk augošā skuju koku suga Latvijā. 

6. Pasaulē vecākais koks ir ~ 9500 gadus veca egle Zviedrijā. 

 

APSVEICAM 
          OLGU DUKŠINSKU                      OKSANU GEDZJUNU    
         
        LEONARDU KRUKOVSKU               MARINU MEDUŅECKU 
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