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   Maijs ir arī laiks, kad skan zvans uz pēdējo stundu. 13. maijā Pēdējā zvana svētki izskanēja  
devīto klašu skolēniem un  divpadsmitās klases beidzējiem. Vēl tikai eksāmeni un tad katram savi 
ceļi ejami, skrienami, lidojami...  

     Svinīgo pasākumu 9.-12. klašu skolēniem ar dziesmām un dejām ievadīja 
sākumskolēni, savu vēlējumu bija sagatavojuši arī 11. klases izglītojamie. Skolas 
direktore Olga Dukšinska sirsnīgi apsveica topošos absolventus. Paši topošie absolventi veltīja 
pateicības vārdus saviem skolotājiem, kuri vadīja viņus visus šos skolas gadus pa dzīves plūsmu.  

                                               Mūsu mīļākie absolventi!  

      Ir pienācis ilgi gaidītais laiks ar sauli un siltumu. Daba modusies, viss zied un atkal sākas no 
jauna. Arī jūsu dzīvē tūlīt, tūlīt sāksies jauna lappuse, kuru rakstīsiet jūs paši. Bet skolas laiks jūsu 
atmiņās un sirdīs vienmēr paliks interesants, jautrs un pilns pārsteigumu. Par garlaicību mēs 
nevarējām sūdzēties, dienai sākoties, nekad nebija iespējams paredzēt, ko nesīs vakars... Jūs 
visi bijāt tik dažādi – dažs patstāvīgs un ar augstu atbildības sajūtu, cits aiz rokas vadāms un 
mudināms, cits pakļāvies kārdinājumam paslinkot, bet kopumā jūs visi bijāt mīļi.  

     Novēlām, lai jums visiem ir savs sapnis, uz kuru tiekties un kam ticēt, lai ir atkal jauni mērķi, ko 
piepildīt. Ticiet vairāk saviem spēkiem, un jums viss izdosies!  

Valentīna Lipkoviča, 9.a kl.audzinātaja, 
Oksana Gedjuna, 9.b kl.audzinātāja, 

Leonarda krukovska, 9.c kl.audzinātaja, 
Valentīna Ribakova, 12.kl.audzinātāja 

 

 
 
 

 

Pēdējā zvana svētki 
     Maijs ir neaprakstāms ziedēšanas laiks. Smaržo ievas, 
ābeles, ceriņi, ziedu sveces ver kastaņas un dzeguze kūko 
katram savu laimi.   
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Erasmus+ projekta „Kā saskarsme sociālajos 
tīklos ietekmē mūs?” dalībnieku tikšanās Latvijā 

 
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. 
 

No 2022.gada 3. maija līdz 7. maijam Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē 
mūs?” (Are we really social with social media?) ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās Daugavpilī, 
kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas (tiešsaistē). Mobilitātes laikā 
tika padziļināta izpratne par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu izmantošanu, uzlabotas digitālās 
kompetences un pētīti alternatīvi laika pavadīšanas veidi. Daugavpils 16. vidusskolu pārstāvēja 
11.klases skolēnu un pedagogu komanda (V. Gaiļevskis, M.Kuzņecova, E.Vasiļjeva, V.Proško, 
D.Jefanovs, R.Špoģis, direktore O.Dukšinska, angļu valodas skolotājas Ž.Špoģe un N.Dzalbe, direktora 
vietnieces R.Urbanoviča un Z.Panfilova, latviešu valodas skolotāja A.Anufrijeva). 

Mobilitātes sākumā dalībnieki apmeklēja Daugavpils pilsētas domi, kur viņus uzrunāja Domes 
priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs, paudot prieku par iespēju tikties klātienē un aicinot jauniešus uz 
turpmāko sadarbību. Demonstrējot video un prezentāciju, viesiem tika pastāstīts par pilsētu un Latviju. 
Pēc tam tie devās uz Daugavpils 16. vidusskolu, kur tika apspriesti visi svarīgie jautājumi, kas saistīti ar 
projektu, tā mērķi un turpmāko darbu. 

Mobilitātes gaitā dalībnieki piedalījās daudzveidīgās aktivitātēs, kurās, iedziļinoties projekta tēmā, 
guva jaunas zināšanas un praktisku pieredzi. Latvijas komanda uzstājās ar prezentāciju par labiem 
veidiem, kā izvairīties no pārmērīgas digitālo ierīču lietošanas, notika seminārs “Veselīga dzīve digitālajā 
laikmetā”, pēc kuriem jaunieši aktīvi diskutēja par digitālo detoksu. Polijas komanda novadīja semināru 
“Pasākumi kiberiebiedēšanas pārvarēšanai”, dalībnieki veidoja arī nelielus uzvedumus. Darbojoties 
grupās un  apgūstot videoredaktora lietojumprogrammas, katras valsts komanda veidoja videofilmu par 
mobilitātes norisi un aktivitātēm un prezentēja to.  (Horvātijas komanda piedalījās aktivitātēs tiešsaistē, 
izmantojot zoom platformu.) Praktiski izzinot alternatīvos laika pavadīšanas veidus, jaunieši aktīvi 
iesaistījās cepumu gatavošanas darbnīcā, sporta aktivitātēs, piedalījās nodarbībā, kurā katras valsts 
komanda mācīja dejot savu  tradicionālo deju. 

Mobilitātes laikā projekta dalībnieki iepazina arī Daugavpils un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu 
un tradīcijas. Gida pavadījumā viņi  veica ekskursiju pa Daugavpils cietoksni, kas ir vienīgais bez 
ievērojamām pārmaiņām saglabājies 19. gadsimta pirmās puses cietokšņa paraugs Austrumeiropā, 
klausījās stāstījumu par tā vēsturi un apskatīja vēsturiskās celtnes. Komandas apmeklēja arī Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centru – multifunkcionālo laikmetīgās mākslas un kultūras centru, kas atrodas 
Daugavpils cietokšņa Artilērijas Arsenāla ēkā. Ikviens varēja baudīt  glezniecības, fotografēšanas, 
grafiskās, tekstila un keramikas mākslas izstādes, kā arī vēstures un kultūras eksponātus. 

Projekta dalībnieki devās arī ekskursijā uz Rīgu, kuru vadīja Latvijas komanda. Viņi pastaigājās pa 
Vecrīgas šaurajām ieliņām un apskatīja tās ievērojamās vietas, piemēram, Rīgas Domu, Katedrāles 
laukumu,  Trīs Brāļus, Melngalvju namu u.c. Uzkāpa Sv. Pētera baznīcas tornī un baudīja brīnumskaisto 
skatu uz Rīgu no 72 metru augstuma. 

Mobilitātes noslēgumā komandas iesaistījās diskusijā par projekta aktivitātēm un to izplatīšanu, visi 
dalībnieki saņēma sertifikātus par aktīvu piedalīšanos Erasmus+ projekta aktivitātēs. 6. mobilitāte tika 
veiksmīgi īstenota, visi augsti novērtēja pasākumu organizāciju un kvalitāti. 

 
Sagatavoja Daugavpils 16. Vidusskolas 

 projekta dalībnieku komanda 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 
9. a klases skolēni un Jauno Ģeogrāfijas Kluba 
locekļi maijā vidu  devās uz Zemgali. Ekskursijas 
mērķis bija iepazīties ar  dažādiem vēsturiskiem 
populārākajiem apskates objektiem Zemgales 
novadā. 

Iepazīšanās ar novadu sākās no Bauskas, kur 
skolēni varēja pastaigāties pa pilsētas centru, 
aplūkojot ievērojamākos objektus, no kuriem 
galvenā bija Bauskas pils. 

Nākamā pietura – Rundāles pils, kas ir 
nozīmīgākā baroka stila pils Latvijā. Klausoties gida 
stāstījumu, ekskursanti uzzināja, ka  Krievijas 
Impērijā strādājošā itāļu arhitekta Frančesko 
Bartolomeo Rastrelli projektētā pils celta no 1736. 
līdz 1768. gadam kā Kurzemes un Zemgales 
hercoga Ernsta Johana Bīrona vasaras rezidence. 
Rundāles pils ansamblī ietilpst arī saimniecības 
ēkas un parks. Tā ir iekļauta Latvijas kultūras 
kanonā. 

Pēc tam grupa devās uz Tērveti, kur vispirms 
apmeklēja koka pili, kur  muzeja ekspozīcija vēsta 
par seno zemgaļu un Tērvetes vēsturi no 9. līdz 13. 
gadsimtam. Tērvetes koka pils trīs stāvu 
ekspozīcijā skolēni  aplūkoja Tērvetes pils maketu, 
zemgaļu pilskalnu attēlus, ieročus, sadzīves 
priekšmetus, zemgaļu tērpus. Bija interesanti 
klausīties muzeja īpašnieku un radītāju, kurš ir 
zinātnieks un arheologs, viņš turpina strādāt pie 
ekspozīcijas papildināšanas. 

Maršruta galapunkts bija dabas parks 
“Tērvetes sils”. Pasaku mežā dalībnieki iepazinās 
ar pēc Annas Brigaderes pasaku lugu motīviem 
izveidotām pieturas vietām un izzināja rakstnieces 
daiļradi un saistību ar Tērvetes silu, sasaistot viņas 
bērnības takas un to atainojumus triloģijā “Dievs. 
Daba. Darbs”, viesojās Iršu dārzā un apskatīja 
vienas no pirmajām dabas parka skulptūru 
kompozīcijām “Annele ar draudzenēm” un lugu ainu 
attēlojumu dabas parka koktēlniecības 
infrastruktūrā. 

Atpakaļceļš veda caur Jelgavu, kur 
ekskursantiem bija iespēja iepazīt hercoga Bīrona 
ziemas rezidenci, brīnišķīgu pili, kurā tagad atrodas 
Lauksaimniecības akadēmija. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību 

procesā: valodas stundās, Latvijas vēstures 
stundās, sociālo zinību stundās. 
 

Paldies programmai  “Latvijas skolas soma” 
par šo jauko iespēju iepazīt mūsu Latvijas 
daudzveidību, kā arī jauki pavadīt laiku ar klases 
biedriem un skolotājiem. 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas  un 
dabaszinību skolotāja, JĢK vadītāja 
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Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: 
ceļojums pa Zemgali 

 



 
 
 
 
 
 
     Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 
3.b un 3.c klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt 
muzejpedagoģisko nodarbību «Daugavpils  
atklātnēs» Daugavpils novadpētniecības muzejā. 

Nodarbības mērķis bija veidot cieņpilnas 
attieksmi  pret dzimto pilsētu un tās vēsturi un 
mantojumu. 

Nodarbības vadītāja  pastāstīja skolēniem par 
to, kā un kad radās pirmās atklātnes, parādīja, 
kādas tās bija, bērni varēja apskatīt un pataustīt 
vecus fotoaparātus. Skolēni virtuāli ceļoja pa 
Daugavpils ielām, mēģināja atpazīt konkrētu vietu, 
ēku, ielu, parku un salīdzināt to ar mūsdienām, vai 
ir saglabājušās ēkas, kā ir mainījušies ielu 
nosaukumi un pati pilsēta. 

Darbojoties praktiski, skolēni mācījās novecot 
papīru, zīmējot ar kafiju, un izgatavot atklātnes ar 
Daugavpils pilsētas seno ēku skatiem,  pareizi 
parakstīt atklātnes saviem tuvajiem cilvēkiem.  
Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību procesā: 
sociālo zinību  un vizuālās mākslas stundās. 

Paldies programmai  “Latvijas skolas soma” 
par šo jauko iespēju! 

Skolēnu atsauksmes. 
Muzejā es biju pirmo reizi. Es uzzināju par to, 

ka agrāk  mūsu pilsētai bija cits nosaukums – 
Dinaburga. Apskatīju vecas atklātnes un biju 
pārsteigts, cik mūsu pilsēta ir mainījusies. (Emīls, 
3.b) 

Muzejā es redzēju daudz vecu mantu. Man 
bija interesanti ieraudzīt vecus priekšmetus, 
apģērbu, atklātnes. (Tatjana, 3.b)   

Nodarbības laikā es uzzināju, kādas atklātnes 
bija senatnē. Mums parādīja attēlus, kā izskatījās 
mūsu pilsēta pagātnē. Biju pārsteigta, kā izskatījās 
ēkas pirms 100 gadiem. (Darja, 3.b)   

Bija interesanti! Es uztaisīju atklātni savai 
mammai. Man ļoti patika nodarbība. (Aleksandra, 
3.b) 

Man patika viss! Atklātne sanāca ļoti skaista 
un garšīgi smaržoja pēc kafijas. (Anna, 3.c) 

Es uzmanīgi klausījos stāstījumus, uzzināju 
daudz jaunas informācijas par savu pilsētu. Atklātni 
uzdāvināju vecākiem! (Aļina, 3.c) 

Es biju sajūsmā, kad ieraudzīju veco 
fotoaparātu! Biju ļoti pārsteigts un ieinteresēts tajā. 
(Daniils, 3.c) 

Sagatavoja V.Aleinikova,3.c klases 
audzinātāja,un I.Šestaka,  

3.b klases audzinātaja 
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Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: 
nodarbības «Daugavpils atklātnēs» apmeklējums 

 



 
 
 
     2022.gada 3.jūnijā Daugavpils 16.vidusskolā notika 
ikgadējā metodiskā konference “Diferencēta, 
individualizēta mācību stunda, izmantojot inovatīvas 
metodes un nodrošinot izglītojamo vajadzības”. 
Konferences mērķis ir popularizēt labās prakses 
piemērus pedagogu vidū. Pieredzē dalījās  12 
pedagogi.  Bioloģijas, dabaszinību skolotāja Jeļena 
Šilova par stundu, kurā skolēni mācījās sniegt pirmo 
palīdzību asiņošanās gadījumā. Fizikas skolotāja Aļona 
Proščenko stāstīja  par vārdnīcu un tabulu izmantošanu 

fizikas stundās. Sākumskolas skolotāja Sandra 
Vaitkeviča stāstīja par metodēm, kā  strādāt ar bērniem ar 

daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām. Ķīmijas, bioloģijas skolotāja Jeļena Markova un matemātikas 
skolotāja Regīna Urbanoviča  dalījās pieredzē par integrēto bioloģijas un matemātikas  stundu vadīšanu. 
Mājturības un vizuālās mākslas skolotāja Gaļina Želabovska radīja 9.b klases skolēna radošu darbu – 
projektu. Angļu valodas skolotāja Nadežda Dzalbe demonstrēja noderīgas animācijas iespējas slaidrādē. 
Matemātikas skolotāji Natālija Privaļihina un Juris Bleidelis stāstīja par mācību darba plānošanu 
kompetenču pieejas kontekstā. Latviešu valodas un literatūras, datorikas  skolotāja Anželika Anufrijeva 
dalījās pieredzē  par pētniecisko darbu stundās. Krievu valodas un literatūras skolotāja Žanna Ugarenko 
akcentēja projektu darbu iespējas  krievu valodas un literatūras stundās. Ģeogrāfijas, dabaszinību 
skolotāja Svetlana Rudjko dalījās pieredzē par  piedalīšanos starptautiskajos projektos. Visu pedagogu 
piedāvātas  metodes vērstas uz diferencētu  un individualizētu mācību stundu organizēšanu. 

Skolas vadība izsaka pateicību skolotājiem par sadarbību, radošumu, interesantām idejām, 
inovatīvām metodēm, kas noteikti noderēs turpmākajā darbā ar skolēniem. 

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko 
 
 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Skolas avīzes redakcija 

SKOLAS DZĪVE 

Ikgadējā skolas metodiskā konference 
 

Apsveicam! 
 

Elvīru Ivanovu 
Raisu Krasovsku 
Jeļenu Markovu 

Viktoriju Mikulinu 
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