
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Latvija!  
Tu esi mana Latvija! 
Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu. 
Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums. 
Valsts, kas man spēku dod. 
Mana Zeme Latvija! 
Zeme, kas ar asinīm iegūta. 
Karos novājināta 
Tomēr dzīva tā ir. 
Tā ir mana dārgā Latvija! 
       /pēc D. Baloža/ 

18. novembris – Latvijas Republikas 
proklamēšanas 98. gadadiena 

Novembris ir valsts svētku mēnesis. Tas ir 
sarkanbaltsarkano karogu un lentīšu mēnesis. 
Laiks, kad visspēcīgāk izjūtam piederību mūsu 
Latvijai.  

Kā vēsta vēstures grāmatu lappuses, 1918. 
gada 18. novembris bija vēsa un apmākusies 
diena. II Rīgas pilsētas teātra (tagadējā 
Nacionālā teātra) skatuvi rotāja steigā uzšūts 
sarkanbaltsarkanais karogs. Tautas padomes 
priekšsēdētāja biedrs G.Zemgals paziņoja, ka 
valsts vara Latvijā pāriet Tautas padomes 
rokās. Latvijas Tautas padome, atzīdama sevi 
par vienīgo augstākās varas nesēju Latvijas 
valstī, pasludināja, ka "Latvija, apvienota 
etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vidzeme, 
Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski 
republikāniska valsts. Pirmo reizi kā valsts 
himna skanēja „Dievs, svētī Latviju!” 

Mūsu skolā Latvijas Republikas 
proklamēšanas 98. gadadienas sagaidīšana 
tika pieskandināta ar dziesmām. Jau 
tradicionāli notika “Sadziedāšanās” pasākums. 
Katra klase bija sagatavojusi savu dziesmā 
izteiktu sveicienu Latvijai. Kaut arī neesam 
profesionāli dziedātāji, mūsu dziesmas skanēja 
no sirds.  

Vēlam būt lepniem par savu tautu, mums 
pašiem un godam nest Latvijas vārdu! 

 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Sarkanbaltsarkano lentīšu 
locīšanas akcija 

Tuvojoties Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai, 9.novembrī 7.A klases skolēni 
piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā 
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. 
Sarkanbaltsarkanajai lentītei ir stilizēta skaitļa “11” 
forma, kas simbolizē 1919.gada 11.novembri, kad tika 
izcīnīta izšķirošā cīņa pret Bermonta karaspēku. Lentīšu 
locīšanas laikā mēs atcerējāmies tradīcijas, kas 
saistītas ar Lāčplēša dienas un 18. Novembra 
svinēšanu. Katrs dalībnieks šajā dienā varēja vēl dziļāk 
izjust savu piederību valstij. 

Klases audzinātāja Žanna Ugarenko 

 

Lāpu gājiens 
11. novembrī, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru 

pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto 
Bermonta karaspēku, mūsu pilsētā jau ceturto reizi 
notika lāpu gājiens. Tajā kopā ar citiem pilsētas 
iedzīvotājiem devās arī mūsu skolas audzēkņi. Lāpu 
gājiens ir ļoti krāšņs un grandiozs notikums, kurā var 
patiesi izjust piederību savai zemei un lepnumu par 
tautu.  No Daugavpils Universitātes jaunā korpusa 
kolonna virzījās pa pilsētas centrālajām ielām līdz 
Vienības laukumam. Šeit gājiena dalībnieki no lāpām 
izveidoja Latvijas kontūru.  Patīkami, ka šajā kontūrā 
palika arī daļiņa no mūsu sirds. Visiem bija pacilāts 
noskaņojums, un skolēni, kuri gājienā devās pirmo reizi,  
atzīmēja, ka šajā tumšajā rudens laikā tas bija 
visgaišākais mirklis.  

 

 

Iepazīstamies ar dienestu 
Speciālo uzdevumu vienībā 

9. novembrī skolā uz tikšanos ar vidusskolēniem bija 
ieradies Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Speciālo 
uzdevumu vienības seržants Kaspars Kalnbērzs. Viņš ir 
Pasaules čempionāta šķēršļu skriešanā 5. vietas 
ieguvējs. Viesis pastāstīja par armijas karavīru ikdienu, 
parādīja video un mācīja, kā pārvarēt savas bailes un 
izdzīvot ekstremālos apstākļos.  

 

Lāčplēša dienai veltīts sporta 
pasākums 

11. novembrī skolā bija neparasti viesi – ielu vingrotāji 
no Vingrošanas olimpiskā centra. Viņu meistarība radīja 
skatītāju sajūsmu. Vingrotāji demonstrēja spēku, 
izveicību un izturību. 6.-9. klašu skolēniem bija iespēja 
ne tikai vērot sportistu uzstāšanos, bet arī pašiem 
izmēģināt spēkus. Mūsu audzēkņi pierādīja, ka arī spēj 
pievilkties pie stieņa un izpildīt vingrinājumu planka 
(balsts guļus uz elkoņiem). Skolēni guva ne tikai 
pozitīvas emocijas, bet arī saņēma nelielas dāvaniņas. 
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Erasmus+ projekts 

Daugavpils 16.vidusskolas projekts “PIE – Parent 
Involvement in Education – To Get Sweet Results ” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu 
sasniegšanai”) 

 (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās 
partnerības projekta finansējuma  līgums Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3) 

  
Cilvēks ir bagāts tad, kad viņam ir mīloša ģimene 

un labi draugi. Atrast jaunus draugus, iepazīties ar 
Eiropas valstu kultūru ,tradīcijām, uzzināt par 
inovācijām izglītībā – šo iespēju deva projekts 
Erasmus+, kurā piedalās mūsu skola. 

Iespējams, ka ne visi vēl zina, kas slēpjas aiz 
vārda „ERASMUS”. Tas mūs noved 16. gs. ziemeļu 
renesanses laikmetā pie tā laika „domu pavēlnieka”- 
nīderlandiešu humānista Roterdamas Erasma. Viņu var 
nosaukt par pirmo globālistu cilvēces vēsturē; filozofs 
apbraukāja visu Eiropu, pasniedza un mācījās daudzās 
tā laika Eiropas universitātēs, gūstot jaunas zināšanas 
un pārņemot citu valstu kultūras pieredzi. 

No 2016. gada 21. līdz 25.novembrim mūsu skola 
uzņēma viesus no Eiropas valstīm: Spānijas, Turcijas, 
Portugāles, Rumānijas, Polijas un Grieķijas. Atklātie, 
smaidošie, draudzīgie viesi ar interesi iepazinās ar 
mūsu skolēniem, skolotājiem un vecākiem; apmeklēja 
stundas un ārpusklases nodarbības. Viņiem tika 
sagatavota interesanta kultūras programma. 

Pirmdien pēc iepazīšanās ar skolu mūsu viesi 
devās uz Daugavpils Māla mākslas centru. Podniecība 
ir sena un tradicionāla Latgales nodarbe, spilgta 
kultūras dzīves pazīme. Tāpēc tik interesanti bija 
iepazīties ar brīnišķīgajiem podnieku meistarības 
paraugiem un arī pašiem pamēģināt izveidot savu 
šedevru. Katrs veidoja kaut ko citu, atklājot savas 
dvēseles noslēpumu. Ir tik patīkamai, ka šodien 
dažādos lielās Eiropas nostūrīšos stāv māla figūriņas, 
kas atgādina par mūsu Latviju. 

Otrdien delegāciju svinīgi uzņēma Daugavpils 
pilsētas domē, tas vēlreiz apliecina šī projekta 
nozīmīgumu. 

Trešdienu ilgi atcerēsies ne tikai viesi, bet arī 
daudzi 8. – 9. klases skolēni, jo šajā dienā mēs visi 
kopā devāmies ekskursijā pa Latgali. Aglona – mūsu 
novada pērle, tā garīgais centrs un pasaules mēroga 
svētvieta –  mūs sagaidīja ar pelēkām debesīm. Taču 
pēc dievnama apmeklējuma sirdī kļuva gaiši. 

Pēc tam mūs sagaidīja Andrupenes lauku sēta – 
etnogrāfisks muzejs, kur zem klajas debess var aplūkot 
XX gs. celtnes, instrumentus, sadzīves priekšmetus. 
Interesantais stāsts par latgaliešu ikdienu, garšīgās 
pusdienas, latgaliešu dziesmas un izklaides nevienu 
neatstāja vienaldzīgu. Priecājās visi. 

Ceturtdien viesi apmeklēja muzeju, kurš ir mūsu 
pilsētas lepnums un vizītkarte. Marka Rotko mākslas 
centrs – vienīgā vieta Austrumeiropā, kur var iepazīties 
ar visā pasaulē pazīstamā mākslinieka, abstraktā 
impresionista, oriģināldarbiem. Apskatījām arī 
pazīstamu Latvijas un ārzemju mākslinieku darbu 
izstādes. Te bija gan gleznas, gan grafika, gan tekstils, 
keramika un fotogrāfijas. Palaimējās redzēt arī izstādi 
no Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas. Šajā dienā 
mēs atvadījāmies, apmainījāmies ar adresēm, 
telefoniem, dāvanām. Bet pats galvenais – ar sirds 
siltumu. Mēs esam tik dažādi, mums ir dažāda ādas 
krāsa, valoda, taču mēs kļuvām tuvāki cits citam, jo 
galvenā valoda uz zemes ir mīlestības valoda. 

Projekts deva mums iespēju saprast, ka Eiropa 
esam mēs! Eiropa – tās ir mūžīgās vērtības: ģimene, 
tolerance, brīvība, kultūra. Un vēl – jauni draugi un 
iespējas. 

Mūsu projekts ceļā ir jau trīs mēnešus. Priekšā 
daudz jauna darāmā un veicamā. Kurš ar mums? 
Pievienojieties, mēs jūs gaidām! Garlaicīgi nebūs! 

 
Informāciju sagatavoja Svetlana Zarjanova 
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Viktorīna “Latvijas simtgadi 
sagaidot” 

15. novembrī Daugavpils centra vidusskolā mēs - 11. 
klases skolēni Olga Naumova, Germans Boka, Andrejs 
Besedins, Jeļizaveta Kaļiņina pārstāvējām mūsu skolas 
godu ikgadējā viktorīnā Daugavpils mazākumtautību 
skolu 11. klašu skolēniem, kurā varējām pārbaudīt 
savas zināšanas par mīļoto dzimteni. Viktorīnai 
gatavojāmies jau laicīgi, jo bija jāveic radošais mājas 
darbs - “Latvija 100 vārdos”. Mēs 100 vārdos 
uzrakstījām novēlējumu Latvijai 98. dzimšanas dienā, kā 
arī nodziedājām mūsu mīļāko dziesmu – Renāra 
Kaupera “Mana dziesma”. Žūrijai un visiem 
klātesošajiem ļoti patika mūsu pieeja, un šajā konkursā 
mēs saņēmām maksimālo punktu skaitu. Viktorīnas 
jautājumi prasīja no mums precizitāti un labas 
zināšanas par Latviju. Piemēram, jautājums “Kura ir 
vislielākā kāpa Latvijā?” izraisīja paniku, jo neviena 
komanda nezināja atbildi. Bet tas jau arī ir viktorīnas 
uzdevums – ne tikai pārbaudīt savas zināšanas, bet arī 
uzzināt kaut ko jaunu. Tagad mēs zinām, ka Latvijas 
vislielākā kāpa ir Pūsēnu kalns. Lai arī jautājumi nebija 
viegli, izrādījās, ka mūsu komanda ir viserudītākā, tāpēc 
mēs kļuvām par uzvarētājiem. Latgales Reģionālā 
Televīzija par mums izveidoja sižetu un parādīja to 
LTV1 kanālā. (http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.11.2016-
mazakumtautibu-skolu-jauniesi-izjut-piederibu-
latvijai.id84608/) 

Mēs lepojamies ar savu uzvaru, mūsu skolu un mūsu 
tēvzemi! 

 

Jeļizaveta Kaļiņina, 11. klase 

Konkurss 7. klašu skolēniem 
“Aiz trejdevīta kalna” 

„..neizglītotam cilvēkam jau var būt bailes. Tam jau no 
visa kā bail. Bet izglītots, tas taču zina, cik tālu viņš var 
iet. Un tik tālu viņš iet.” (A. Brigadere) 

 
21.novembrī Daugavpils 16.vidusskolā notika 

konkurss septīto klašu skolēniem, kas jau kļuvis par 
jauku tradīciju mūsu mācību iestādē. Ciemiņi bija 
ieradušies no deviņām pilsētas skolām. Šogad 
pasākums tika veltīts latviešu rakstnieces, dramaturģes, 
dzejnieces Annas Brigaderes 155.gadadienai. Konkursa 
daudzveidīgie uzdevumi bija saistīti ar rakstnieces 
daiļradi, ar viņas populārākajām pasakām “Sprīdītis” un 
“Maija un Paija”.  

 
 

 
Lai pareizi atbildētu uz viktorīnas jautājumiem, 

skolēniem bija ļoti labi jāzina pasaku sižeti, galveno 
varoņu vārdi, viņu teiktais. Visas komandas ļoti aktīvi 
piedalījās ceļojumā pa pasaku takām. Skolēni guva 
gandarījumu par to, ka varēja parādīt ne tikai savas 
zināšanas un prasmes, bet arī radošumu. Tie, kas ir 
lasījuši pasaku par Sprīdīti, labi zina, ka Sprīdītis 
saņēma noderīgas dāvanas. Konkursa dalībniekiem 
vajadzēja izvēlēties, kādu dāvanu viņi uzdāvinātu 
Sprīdītim un kāpēc. 

Žūrijai nebija viegli, jo sīvā cīņā komandu rezultāti 
atšķīrās tikai par vienu punktu. Tomēr uzvarētāji tika 
noteikti. 1.vietu ieguva Daugavpils Saskaņas 
pamatskolas skolēnu komanda, 2.vieta bija komandai 
“Sprīdīši” no J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 
ģimnāzijas, bet 3.godalgoto vietu ieņēma Daugavpils 
10.vidusskola. Pasākuma beigās skolēni izveidoja 
“Annas Brigaderes pasaku karti”, kura visus patīkami 
izbrīnīja. Uz šīs kartes parādījās tādi objekti kā Maijas 
pļava, Sīkstuļa upe, Milža kalnu grēda. Viesi atzīmēja, 
ka šajā pēcpusdienā laiku pavadīja ļoti jautri un 
lietderīgi. 

Annas Brigaderes pasaku varoņi ir zinātkāri ceļotāji. 
Arī mēs mācīsimies no viņiem meklēt patiesību un 
turpināsim ceļot pa zināšanu taku! Veiksmi un 
panākumus skolēniem un skolotājiem! Ceram, ka 
tiksimies arī nākamgad! 

- 

Daugavpils 16.vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotājas 

 

Ziņas no skolēnu parlamenta 

Skolēnu parlamenta 
prezidija vēlēšanās ar 
lielu balsu pārsvaru par 
skolēnu parlamenta 
prezidenti tika ievēlēta 
10 klases skolniece 
Jūlija Kaļiņina. Gribējām 
nedaudz vairāk uzzināt 
par Jūliju un viņas 
sajūtām šajā amatā. 

 
 Kā Tu Jūties 

jaunajā amatā? 
Es jūtos priecīga un 

lepna. Taču, godīgi sakot, sākumā es nobijos, jo tā ir 
liela atbildība. Jau vārds „prezidents” izraisa bailes un 
šaubas par to, vai spēšu tikt galā. 

Vai ir grūti būt par skolas parlamenta prezidenti? 
Būt par skolas parlamenta prezidenti nav ļoti grūti, 

bet es vienmēr jūtu atbildību par visu, kas saistīts ar 
skolu. 

Kādi ir Tavi pienākumi? 
Mans galvenais pienākums – būt lietas kursā, par 

visu, kas notiek skolā.  
Ko Tu gribētu mainīt skolā? 
Mans galvenais mērķis – lai skolēniem patiktu 

mācīties mūsu skolā, lai viņiem būtu interesanti, jo skolā 
mēs pavadām lielāko daļu no sava laika. 

Panākumus Tev jaunajā amatā! 
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Финал Школьной Лиги КВН 
2016! 

В последнюю субботу ноября в Риге состоялся 
финал Школьной Лиги КВН!  

Наш город, впрочем, как и всю Латгалию, по 
традиции представила команда 16 средней школы 
“YES!16”. Нашим ребятам на этот раз пришлось 
сразиться со столичными командами.  К сожалению, 
и Вентспилс, и Лиепая сошли с дистанции. 

Шутили много и на разные темы. В традиционном 
приветствии прошлись по старшему поколению, с их 
сериалами…бабули де переключились с 
бразильских сериалов на «Игры престолов». Много 
было шуток на школьные темы, ну, например, 
«Чтобы было интереснее учиться, нужно по-умному 
выбирать проблемные ситуации для рефератов. 
Предлагаем тему: «Восьмиклассник Пантевич и его 
роль в развитии невроза у классного руководителя». 

Затем была разминка, состоящая на этот раз из 
трех этапов. Сначала жюри задавало вопросы, 
потом нужно было смешно продолжить начатую 
песню, и, наконец, нужно было смешно 
прокомментировать предложенную фотографию. 

Третьим конкурсом были видео новости. Каждая 
команда сняла их заранее. Например, в прогнозе 
погоды «YES!16» объявлялось: «Погода будет…ну, 
конечно, а как же без погоды… ветер усилится, 
особенно в камышах!» И, наконец, в завершении 
состязаний был музыкальный конкурс. 

В итоге «YES!16» заняла 3 место, это весьма 
высокий результат всего сезона, если учесть, что 
даугавпилчане были гораздо младше всех 
остальных игроков. Средний возраст команды 15 
лет, в то время как у остальных-18. Получается, 
правильно говорят: «Цыплят по осени считают». 

Жюри, представленное блогерами, режиссёрами, 
политическими деятелями, высоко оценило работу 
фронтмена нашей команды - Ростислава Осипова и 
вокалистки Юлии Калининой. Фаворит редакторов - 
Данила Головач, у которого зрители брали автограф 
и просили сфотографироваться на память.  

Как руководитель команды, хочу отметить, что все 
ребята (Александр Кауфман, Виталий Кондрашов, 
Дмитрий Вавилов, Анастасия Захарова, Валерия 
Червинская, Ника Кашкуре) выложились по полной, 
чтобы не подвести свой город и свою школу.  

 
 
 

 
Особенно сложно пришлось новичкам-

звукооператорам – Юлиане Рагеле и Вячеславу 
Иванову. 

Финал Школьной Лиги 2016 в Риге совпал с 55- 
летием Международной игры КВН! И как сказал 
Константин Эрнст:«Благодаря КВНу миллионы 
людей получили прививку от глупости». Отрадно, 
что и мы вошли в это весёлое сообщество. 

 

Руководитель клуба Светлана Рудько 
 

Dalība konkursā "Latvijas 
kultūras kanons" 

10. novembrī Latgales vēstniecībā "GORS" Rēzeknē 
mūsu skolas audzēkņi Olga Naumova, Jeļizaveta 
Kaļiņina un Edgars Bogdanovičs pārstāvēja skolu 
ikgadējā konkursā "Latvijas kultūras kanons". Šī 
pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 100 
kultūras pieminekļiem, kuri ir iekļauti kultūras kanonā. 
Konkursam ir 5 etapi - Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, 
Latgalē un Rīgā. No katra etapa beigās izvēlas 2 
komandas, kuras ieguvušas 1. un 2. vietu, un šīs 
komandas piedalās finālā. Lai iegūtu šo laimīgo biļeti, 
vajadzēja sagatavot prezentāciju par trim kultūras 
kanona vērtībām, kuras ir vissvarīgākās komandai un 
par divām, kuras komanda gribētu iekļaut kultūras 
kanonā.  

Mēs izvēlējāmies rudzu maizi, Latvijas naudu un 
Streiča filmu "Cilvēka bērns". Bet mēs paši gribētu 
iekļaut kanonā filmu "Purva bridējs" un Marka Rotko 
mākslas centru.  

Mūsu prezentācija patika žūrijai, tomēr dalību 
sacensībās mēs neturpināsim - ieguvām 3. vietu. 
Tomēr mēs lepojamies ar savu mazo uzvaru, jo mēs 
esam vienīgā mazākumtautību skola, kas ieguva 
godalgotu vietu. 

Jeļizaveta Kaļiņina, 11. klase  
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Latgaliskais pasaules 
krustcelēs 

11. klases skol-
niece Olga Kaļiņina 
ieguva 3. vietu 
Latgales novada Pub-
liskās runas konkursā 
vidusskolēniem lat-
viešu/latgaliešu va-
lodā „Latgaliskais 
pasaules krustcelēs”. 
Piedāvājam iespēju arī 
jums iepazīties ar ko, 
pēc Olgas domām, 
Latgale ir bagāta. 

Latgaliskais ir kā 
oga, ko nekautrējas 

lietot paši latgalieši un kā īpašu un kolorītu vērtību 
bauda tuvāki un tālāki Latgales viesi, jo Latgale mūsu 
apziņā iegūst arvien dzīvīgākus vaibstus. 

Tradīcijas, izrādās, nav pūralādēs ieguldīts relikts, 
tās dzīvo mūsdienās, tiek koptas un uzturētas, padarot 
tuvas un modernas nākamajām paaudzēm. Te joprojām 
aktīvi darbojas neskaitāmi sava amata pratēji, kuri 
labprāt savās darbnīcās uzņem ciemiņus, stāsta par 
podnieka darbu, savu īpašo māla keramiku, ļauj pašiem 
sajust savās rokās vijīgo mālu un iemēģināt roku 
šķīvīšu, krūzīšu, svilpaunieku u.c. priekšmetu radīšanā. 
Bet ja esi nolēmis nopietni apceļot Latgali, tad vari 
iepazīt arī citus senos amatus. 

Latgales dabas bagātīgums iedvesmo ne tikai 
latgaliešus. Latgale ir slavena ne tikai kā zilo ezeru 
zeme, bet arī ar saviem kalniem: Aiviekste, Lubāns, 
Ežezers, Lielais Liepukalns, Drīdzis, Rušons, 
Sauleskalns un Velnezers. Par šo ezeriņu gan klīst 
visādi nostāsti, vietējiem pat esot bail bieži garām 

staigāt. Peldēt nevarot, kaut kas velkot uz leju. 
Ūdenszāles tikpat kā neaug, dažs apgalvo, ka zivis ar 
nedzīvojot. Bet ilgāku laiku pasēžot pie ezeriņa varot 
redzēt, kā viņš maina krāsu uz zilu, zaļu, violetu un 
citām. 

Senās reālijas, tai skaitā ēdieni, iegūst konkrētu 
apveidu un rada asociācijas ar senlatvisko, arhetipisko, 
pārlaicīgo. Latgale iemantojusi viesmīlīgākā reģiona 
statusu: latgaliešu saimnieces tur godā senču tradīcijas 
un katru viesi dāsni palutina ar gardu maltīti. To arvien 
novērtē un patur prātā ikviens ceļotājs, tāpēc daudzi 
gardēži katru gadu dodas tieši uz Latgali, lai nobaudītu 
īstu latgaliešu ēdienu daudzveidību: kļockas jeb 
biezpiena pīrādziņus, guļbišņīkus jeb kartupeļu kotletes, 
buļbu bļīni jeb kartupeļu pankūkas, asuškas jeb 
garenas mazas baltmaizītes ar piena un saldā krējuma 
mērcīti un slokatnii jeb rudzu miltu plāceni. Pateicoties 
gan vietējām delikatesēm, gan saimniecībām, Latgale ir 
īpaši piemērots galamērķis gardēžiem, jo gadu no gada 
katrā Latgales novadā top arī jauni ēdieni, jauni tūrisma 
produkti. Dažādās saimniecībās iespējams degustēt 
gan sieru, gan vīngliemežus, medu un zāļu tējas, kā arī 
piedalīties rudzu maizes cepšanas procesā un baudīt 
no ogām darinātu mājas vīnu. Jāpatur prātā, ka 
latgalieši vienmēr ir izcēlušies ar īpašu viesmīlību. Esot 
Latgalē noteikti apmeklējiet Aglonas maizes muzeju, jo 
tur Jūs uzzināsiet plašu informāciju par maizes 
cepšanas tradīcijām, nogaršosiet svaigi ceptu maizīti, 
klāt piedzerot tikko pagatavotu zāļu tēju. 

Es varētu minēt vēl daudzas, daudzas lietas, ar ko 
Latgale un latgalieši nes savu vārdu pasaulē: literatūra 
un māksla, personību un veselu dzimtu devums 
Latgalei, pasaules līmeņa personību saistība ar Latgali 
vai latgalisko un vēl, un vēl. Bet mums ir jāatceras, ka 
tādu vērtību, kādas iespējamas izbaudīt tikai Latgalē, 
nav un nebūs nekur citur. 

 
Mums katram Latvijā ir kāda mīļa vieta. Par 

savām mīļākajām vietām Latvijā un mūsu pilsētā 
stāsta 8. klases skolēni. 
 

Мой любимый уголок Латвии 

 

В Латвии очень много красивых и уютных 
местечек, одно из таких мест Мадона Smeceres Sils. 
Комплекс Smeceres Sils находится в тихой лесистой 
местности в городе Мадона. На территории 
комплекса обустроен парк активного отдыха, где 
есть биатлонная трасса, летняя трасса для катания 
на летних лыжах, площадки для пляжного 
волейбола, в лесу есть мототрасса для любителей 
попрыгать по песчаным горкам и многое другое. Там 

часто проходят сборы и соревнования, а этим летом 
там был чемпионат мира и чемпионат Латвии по 
лыжному спорту. Я принимала участие в 
чемпионате Латвии, но из-за плохого самочувствия, 
к сожалению, не попала в тройку лидеров. 

Днем там всегда есть чем заняться, а по вечерам 
можно увидеть звездное небо. Такого не увидишь в 
городе, где свет фонарей, машин и зданий 
перебивает небо, усыпанное звёздами. 

Зимой вся лыжная трасса закатывается, ну а если 
нет снега, надувают искусственный. Туда чаще 
приезжают не отдыхать, а тренироваться, каждое 
лето там сборы и там мы тренируемся две недели. 
Лыжная трасса довольно сложная в прохождении, 
подъемы, спуски. Большие виражи, в которые я 
вхожу с большим страхом, не дадут расслабиться. 
Стрельбище очень большое: на 39 установок. 
Велотрассы делятся на два типа: BMX и более 
быстрый вид езды, который проходит по лыжной 
трассе. Летом можно искупаться в прудах, а зимой 
можно пойти в баню. 

Комплекс Smeceres Sils идеально подходит для 
тех, кто хочет весело и экстремально провести 
время. Место подойдет как для летних видов 
спорта, так и для зимних. Я советую вам хоть раз в 
жизни побывать в этом прекрасном месте.  

 
Наталья Туманова, 8 B класс 
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Мой любимый уголок в 
Даугавпилсе 

В гостях хорошо, а дома – лучше 
 

В Латвии, на нашей родине, очень много красивых 
мест. Может, кто – то расскажет вам о них. Я же 
хочу сказать, что мое любимое место – мой дом, 
Новый Форштадт или, как мы привыкли называть, – 
Первомайка. 

Люблю я его весь, нет отдельных уголков. Он 
везде прекрасен. Но я обожаю его летом. И 
неудивительно: летом, вставая поздним утром, я 
уже знаю, что я буду гулять весь день. Когда я 
выхожу на улицу, то меня всегда окутывает мир 
красок: ярко – зеленые листья сирени, свежая трава 
вместе с желтыми, белыми и сиреневыми цветами, 
ярко – голубое небо и яркое- яркое солнце. Когда я 
это все вижу, то чувствую себя действительно 
свободной.  

Так же, мне нравится летом Новый Форштадт в 
сумерки. В такие моменты мне кажется, что я вижу 
мой дом с другой стороны. У меня всегда такое 
ощущение, что сейчас ко мне подойдет эльф или 
подлетит фея и заберёт меня в свой сказочный мир. 
Но я всегда дохожу до своего дома и радуюсь 
этому. Но иногда, когда мне становится грустно, я 
всегда иду в родную библиотеку, где знаю, что я 
смогу найти ключ и сама открыть ту дверь, куда 
меня обычно зовут.  

Возвращаясь после разных путешествий, что на 
улице, что с книгой, я всегда заканчиваю свое 
путешествие возле двери моего дома, ведь дома 
всегда будет лучше, чем где – либо. 

Элина Авотыня, 8B класс 
 

Мой любимый уголок Латвии 
У каждого из нас есть свой любимый уголок, где он 

с удовольствием проводит время, такое место, в 
котором нам приятно и радостно находиться. Моим 
любимым уголком в Латвии является Юрмала, 
конечно же, не считая моего родного Даугавпилса, 
где мною были сделаны первые шаги и сказаны 
первые слова.  

Красавица-Юрмала всегда меня поражала 
чистотой своих пляжей, свежим и насыщенным 
хвоей воздухом, гостеприимством и теплотой к 
туристам. Побывав первый раз там еще в юном 
возрасте, мне мало что запомнилось, но даже тогда 
я смогла понять, что она мне приглянулась, что я 
буду возвращаться туда неоднократно. Последний 
раз я была там этим летом со своими родителями, в 
более теплой, радостной обстановке, которую 
создали родители и всегда праздничная атмосфера 

города, я не была уже очень давно. В Юрмале мне 
очень нравится любоваться закатом у моря, гулять 
по улице Йомас и любоваться пейзажем, 
виднеющимся с вышки в лесном парке «Дзинтари». 
Так же моей маленькой мечтой является желание 
побывать в концертном зале «Дзинтари», в котором 
проводятся музыкальные встречи и вечера. 

В ней действительно можно наслаждаться 
красотой природы, построек, да и улыбками простых 
людей, идущих по улице. Это место мне 
понравилось еще с детства, поэтому именно сюда я 
рвусь отдохнуть на каникулах, забывая о 
неприятностях и полностью погружаясь в эту 
магическую атмосферу города, притягивающую 
сюда людей из разных стран. 

Жанна Шилейнис-Шилейко, 8 B класс 
 

Мой любимый уголок 
Даугавпилса 

У каждого из нас есть 
любимые места в его 
родном городе. Там, мы 
проводим большинство 
своего времени, отдыхаем 
душой, чувствуем себя так 
же уютно и комфортно, как 
и дома. Есть такой уголок 
и у меня. Он находится в 
центре нашего города, а 
именно в спортивном зале 
9-ой средней школы. 
Попала я туда не сразу. 
Перед этим  мне надо 
было много и усердно 
трудиться. Наверняка, вы 
уже поняли, что речь идёт 

о моём любимом виде спорта – тхэквондо. Вначале, 
мне было нелегко. Ведь впервые, когда  вошла в 
зал, я была совсем новичком. Время шло, 
постепенно я начинала чувствовать, что мой 
уровень растёт. Я стала показывать более хороший 
результат на соревнованиях, в себе я ощутила 
новые силы.  

В этом зале были слёзы, минуты счастья, минуты 
обиды, было всё то, что воспитывало меня. В этом 
зале очень редко можно услышать ссоры. Перед 
тем, как входить и выходить из зала, не забудь 
поклониться. Тем самым выражая уважение. Ведь 
для нас зал - очень значимое место. Я очень рада, 
что тренируюсь в этом зале. Он мне стал вторым 
домом. И я уверенна, что не найду места нигде 
роднее! 

Надежда Ефимова, 8 B класс 
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Ученики 16-oй средней школы открыли для себя Северную 
Европу 

В начале осенних каникул группа учеников из 
8А класса с учащимися 10-oй школы побывали в 
столицах 3х Северо-Европейских государств.  
Сначала был финский Хельсинки, куда 
добирались на автобусе и двумя паромами. 
Город встретил холодным пронизывающим 
ветром, красивейшими православными соборами 
(Успенским и Петра), модерной лютеранской 
церковью в гранитной скале и хайтековским 
памятником «Музыка ветра», который посвящён 
финскому композитору Сибелиусу. 

После ночи на пароме «Габриэла» 
путешественники прибыли в Стокгольм-столицу 
Швеции. И тут с погодой незадача - проливной 
дождь. Невзирая на сие обстоятельство, все 
дружно посетили ратушную площадь, музей 
Нобеля, прошлись по самой узкой улице Европы 
к самому маленькому памятнику. В музее 
Королевской Армии в Королевском дворце 
ознакомились с экспозицией оружия, рыцарских 
доспехов, одеяния королевской семьи. Затем 
вместе с другими туристами, невзирая на 
непогоду, посмотрели торжественную смену 
караула у монаршего дворца, прошлись по 
знаменитым сувенирным лавочкам и вернулись 
на корабль. 

До Таллина, эстонской столицы, добирались 
снова двумя паромами. Ночью болтало так, что 
на следующий день, когда ходили по таллиннской 
мостовой, казалось, что мы всё ещё бороздим 
Балтийское море. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Только Таллинн  нас встретил приветливо. 
Было сухо и даже иногда солнечно. Местный гид 
очень интересно рассказала про «Кровавую - 
пьяную улицу», про то, что Пушкин, оказывается, 
эстонский поэт, ведь его дед - Арап Петра 
Великого – Ганнибал, служил в Ревеле 
(Таллинне), женился на тамошней немке, которая 
и родила Сергея Пушкина.  

Все вместе посмотрели красивейшую 
панораму города на ратушной площади из особой 
точки (откуда видно пять шпилей таллинских 
церквей), загадали желание, постояли у 
«позорного столба», к которому привязывали 
сварливых жён, послушали уличных музыкантов 
и, основательно подкрепившись на дорогу, 
отправились восвояси. 

Незаметно пролетели три дня, 
путешественники вернулись домой, сели за 
парты, и теперь полученные впечатления и 
знания помогут им в освоении курса географии, а 
значит, и в получении профессии моряка, 
логиста, лётчика, гида и т.д.  
 

Учитель географии Светлана Рудько 
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Novembris – sala jeb salnu mēnesis 

Vārds „novembris” nāk no 
latīņu valodas vārda novem 
(deviņi), jo romiešu kalendārā 
novembris bija devītais mēnesis. 

Oficiālās svētku un atceres 
dienas Latvijā 

11. novembris – Lāčplēša diena. 
Pieminot Brīvības cīņas un Latvijas 
valsts armijas uzvaru pār tā saukto 
Bermonta karaspēku (Rietum-
krievijas brīvprātīgo armija) 1919. 
gada 11. novembrī, tiek godināti 
Latvijas Brīvības cīnītāji. 
18. novembris – Latvijas 
Republikas proklamēšanas diena 

Novembrī atzīmē arī 
7. novembris – Robežsargu diena 
(Latvijā) 

16. novembris – Starptautiskā 
tolerances (iecietības) diena. 
Mērķis: rosināt sabiedrības apziņu 
par to, ka iecietība ir cieņa pret 
kultūru bagātību, indivīda 
pašizteiksmes un izpausmes 
veidiem. 
20. novembris – Latvijas Sarkanā 
Krusta dibināšanas diena 
21. novembris – Pasaules 
televīzijas diena 
26. novembris – Diena bez 
iepirkšanās 

 

Robežsargu diena 
1918. gada 18. novembrī, proklamējot Latvijas 

Republikas neatkarību, Tautas padome deklaratīvi 
noteica arī pagaidu jaunizveidotās valsts robežu. Lai to 
apsargātu, 1919. gada 7. novembrī Latvijas armijas 
virspavēlnieks Jānis Balodis izdeva pavēli izveidot 
robežsargu priekšnieka posteni un formēt robežsargu 
vienības. Ar 1919. gada 15. novembri sākās reālā 
robežas apsardzība. Robežsargu darbība tika balstīta 
uz Tautas Padomes 1918.gada 5.decembrī izdotajiem 
iekšējās apsardzības pagaidu noteikumiem. 

Valsts robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā 
esoša tiešās pārvaldes iestāde.  

Valsts robežsardzes dienests ir strauji attīstījies. 
Pilnveidots tehniskais aprīkojums, mobilitāte, apmācību 
sistēma, izbūvēta valsts robežas infrastruktūra un 
augusi robežsargu profesionalitāte. 

Diena bez iepirkšanās 
Kopš 1992. gada to atzīmē jau 65 valstīs pasaulē. 

Cilvēki tiek aicināti 24 stundas atturēties no iepirkšanās, 
tās vietā iepriecinot sevi un citus. Brīvdienas nav 
jāpavada iepirkšanās centros.  

Daži ieteikumi, kā pavadīt dienu bez iepirkšanās:  
· Izslēdz savu mobilo telefonu un atpūties  
· Uzkāp kādā augstā celtnē un baudi skatu  
· Pļāpā ar draugiem, paziņām, radiniekiem un 
darbabiedriem  
· Spēlē kādu mūzikas instrumentu  
· Izlasi labu grāmatu  
· Aplej puķes  
· Uztaisi savas Ziemassvētku un Jaungada apsveikuma 
kartītes  
· Izved pastaigā paziņu suni  
· Iemācies dzejolīti  
· Uzraksti dziesmu  
· Iztīri māju  
· Smaidi  
· Atzīsties mīlestībā  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. novembris – Mārtiņdiena 
Mārtiņi latviešu 

gadskārtu paražās ir 
svinama diena, kas 
iezīmē rudens beigas un 
ziemas sākumu. 

Mārtiņi noslēdza garu 
un smagu darba posmu, 
kurš sākās ap Jēkabiem 
ar rudzu pļauju un tad 
turpinājās pēc Miķeļiem, 
padarot atlikušos rudens 
darbus, kamēr zeme nav 
aizgājusi pie miera. 

Līdz Mārtiņiem jāapar zeme, jo pēc Mārtiņdienas tā 
dodas atpūtā, ja to traucē miera periodā, tad nākamajā 
gadā nav gaidāma nekāda raža.  

Arī par laika vērojumiem Mārtiņdienā stāsta daudzi 
ticējumi. Piemēram, ja Mārtiņos sniegs uz jumtiem, būs 
gara ziema. Ja Mārtiņdiena ir miglaina, tad ziema būs 
silta. 

Dainās Mārtiņu galdā minēti plāceņi, medus, alus, 
dažādi gaļas ēdieni un, protams, Mārtiņu gailis.  

Mārtiņdienai raksturīga arī zīlēšana, kad jaunās 
meitas varēja uzzināt sava nākamā vīra izskatu. 
Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie 
gājieni, kuri turpinājās līdz pat Ziemsvētkiem un beidzās 
Meteņos. 

 
Kāds būs laiks? 

• Ja Mārtiņa diena jauka un skaidra, tad ziemā būs 
liels sals. 

• Ja Mārtiņa dienā salst, tad ap Ziemassvētkiem būs 
silts laiks. 

• Kāds laiks Mārtiņā, tāds Ziemassvētkos. 
• Ja Mārtiņdienā zosis iet pa ledu, tad Ziemassvētkos 

tās peldēs pa ūdeni. 
• Ja Mārtiņdienā zosis staigā pa dubļiem, tad 

Lieldienās tās ies pa ledu. 
• Ja nedēļā ap Mārtiņiem ir atkušņi – visa ziema būs 

ar atkušņiem. 
• Ja Mārtiņi ir skaidri – ziemā būs sali, bet kopumā 

sagaidāms labs gads. 
• Ja ap Mārtiņiem ir skaidras mēness naktis – būs 

skaidrs siena laiks. 
 

АГУ MŪSU KALENDĀRS 
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Kā radušies Latvijas pilsētu nosaukumi 
 

Zemgales sirds viennozīmīgi ir Jelgava. No 17. 
gadsimta pilsētas nosaukums ir Jelgava, tas saistās ar 
pilsētas ģeogrāfisko atrašanās vietu - apvidvārds 
"jelgs" nozīmē zems, mitrs un "jelga" - purvaina vieta. 

Siguldas vietvārda izcelsmei pastāv dažādas 
versijas. Viens no ticamākajiem variantiem ir vācu 
nosaukuma Segewold (Siegewald, Sygewalde) 
atvasinājums no Sieg + Wald, kas latviski nozīmē 
"uzvaras mežs". 

Kāda latviešu teika stāsta, ka laikā, kad Vidzeme tika 
iekļauta Krievijas impērijas sastāvā, ķeizarienes 
Katrīnas I valdīšanas laikā uz šo apkaimi sūtīti zaldāti, 
kas vietējiem iedzīvotājiem taujājuši, kur esot upe, kas 
bagāta ar zušiem (krieviski - ugri), no kā esot cēlies 
Ogres upes vārds un līdz ar to arī apdzīvotās vietas 
nosaukums. 

Senākos laikos Valmierā daudz ceļojuši arī 
svešzemju tirgotāji, tiem vajadzējis nokļūt no vienas 
upes krasta otrā. Tad nu pie Valmieras strādājis kāds 
pārcēlājs, kurš uz plosta labprāt ļaudis pārcēlis. Viņam 
bijis nikns suns vārdā Valis. Tā kā tas bijis dikti sirdīgs 
un visus aprējis, pārcēlājs to nav ņēmis līdzi uz plosta 
un krastā paliekošo suni apsaucis: "Vali! Mierā!" 
Pasažieri nav sapratuši vietējo valodu un domājuši, ka 

pārcēlājs daudzina pilsētas vārdu. No tā laika ar pilsēta 
pie sava vārda tikusi.  

Mūsdienu Limbažu vietā 10.—12. gadsimtā 
atradusies līvu pils Lembsele vai Lemesele, kas 
nozīmējis "plaša sala mežainā purvā".  

Dobeles vārda izcelsme acīmredzot jāmeklē bezgala 
tālos aizlaikos, kad pirms 35 vai varbūt pat 290 
miljoniem gadu te notikusi grandioza kosmiska 
katastrofa, nokrītot varenam meteorītam, kas izveidoja 
padziļinājumu 4,5 kilometru diametrā. Tā kā apdzīvotā 
vieta izveidojusies meteorīta krātera vietā – dobē, 
vietējie ļaudis to nodēvējuši par Dobi, vēlāk tā kļuvusi 
par Dobeli.  

Cēsis  izcelsmi valodnieki  meklējuši slāvu, somu 
ugru un baltu valodās. Ja kāds lībietis vēlējies norādīt 
turp, kur tagad atrodas  pilsēta, viņš teicis vārdu, kas 
šodien skan "Cēsis". Toreiz tas nozīmēja "tur pāri upei".  

Nosaukums Krāslava radies no latgaliešu vārda 
"krāsls" – krēsls, jo Daugava pie Krāslavas met 
vairākus lokus, kas pēc formas atgādina krēslu. Otrs 
izskaidrojums runā par to, ka Krāslavas nosaukums 
radies no cita latgaļu vārda "krāsla" – krēsla. Senatnē 
Krāslavu iekļāva tumši, neizbrienami meži un to klāja 
krēsla.  
 

Vai zini, kā agrāk sauca šīs pilsētas? 
Tev ir doti gan tagadējie, gan agrākie pilsētu nosaukumi. Savieno pareizi!
 

Алуксне Елгава   Гулбене Екабпилс Лиепая Вентспилс Резекне 
 

Режица 
 

Мариенбург Вольмар Креслау Митава Ливенгоф Зегевольд 

 
Валка 
 

Валмиера Краслава Кулдига Ливаны Лудза Сигулда 

Виндава 
 

Вальк Люцин Шваненбург Гольдинген Либава Якоб- 
штадт 

 

AГУ ОТДОХНИ! 

Mīļi sveicam  
dzimšanas dienā 

 
Liliju Grakovu 
Inesi Suhani 
Tatjanu Viļķeli 
Veroniku Kaluginu 
 

      
       
      

     
   
  

     

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim, 
Būs laime tad, ja pratīsim to dot. 
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot. 
Un nevajag nemaz tik daudz- 
Pavisam maz,  
Pavisam nieku, 
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku! 
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