
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Kas visu izteic bez mēles? 
Man saka: tā grāmata, 
Ar viņu labākās spēles  
Un mīļākā saruna. 

(Rainis) 

 
 

„Mēs un grāmatu 
daudzkrāsainā pasaule” 

Frānsiss Bēkons ir teicis “Grāmatas – domu 
laivas, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes 
savu dārgo kravu no paaudzes uz paaudzi”. No 
6. līdz 10. februārim skolā noritēja projektu 
nedēļa. Šogad projektu nedēļas tēma bija “Mēs 
un grāmatu daudzkrāsainā pasaule”. Katra 
klase izvēlējās savu apakštēmu, bet galvenais 
uzdevums - pierādīt bērniem, ka lasīt ir 
moderni. Skolēni ne tikai lasīja grāmatas, bet 
arī veidoja savas grāmatas, videofilmas, 
prezentācijas, dažādas spēles, interaktīvas 
kartes, sagatavoja ārpusklases pasākumus. 
Skolēni aktīvi un radoši strādājot, guva jaunas 
zināšanas, attīstīja pētnieciskās prasmes un 
valodas kompetenci. 10. un 11. klases skolēni 
mācījās rakstīt un prezentēt zinātniski 
pētnieciskos darbus. Projektu nedēļa – tas ir 
impulss skolēnu radošo spēju attīstīšanai.  

Projektu norises gaita, prezentācijas, 
projektu vadītāju un skolēnu vērtējumi liecina, 
ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi 
ir sasniegti: tika attīstītas skolēnu radošās 

spējas un pētnieciskās prasmes, tika  veicināta 
pozitīva attieksme pret latviešu un ārzemju 
literatūras lasīšanu, attīstījās prasme iegūt 
vajadzīgo informāciju, to apkopot un 
sistematizēt, veidojās pozitīva attieksme pret 
zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanu, tika 
veicināta prasme strādāt komandā. 

Projektu nedēļas laikā varēja darboties 
dažādās grupās un izmantot daudzveidīgu 
aktivitāšu iespējas – iepazīties ar pilsētas un 
republikas objektiem; satikt un iepazīt daudzas 
interesantas personības; iesaistīties dažādās 
sportiskās un izzinošās aktivitātēs; kā arī 
Eiropas Savienības projekta eTwinning 
(Erasmus+) darbā. 

Paldies skolēniem un projektu vadītājiem, 
žūrijas komisijas locekļiem par paveikto darbu! 

Izvērtējumā 2.- 4. klašu grupā par labākajiem 
ir atzīti 2.A,2.B, 3.B, 4.A  kl. projekti 
5.-7. klašu grupā – 5.A, 6.B, 7.A kl. projekti  
8.-12. klašu grupā – 8.A, 8.B, 9.A kl. projekti    

 

 Direktores vietniece Zoja Rodčenko  

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Pasaka, pasaciņa… 
6.A klase 

Mūsu klase projektu nedēļas laikā pievērsās 
pasaku lasīšanai. Sākām mēs ar teorijas 
jautājumiem, piemēram, kas ir pasaka, kādi ir to 
veidi. Lai skolēnus ieinteresētu, tika izspēlētas 
virtuālās spēles par pasakām, kuras izveidoja 
direktores vietniece R. Urbanoviča. 

Pēc tam mēs lasījām un analizējām pasakas par 
dzīvniekiem, brīnumu pasakas, literārās pasakas. 

Viena diena tika veltīta pasaku sacerēšanai, kad 
mēs varējām fantazēt pēc sirds patikas. Lai šis 
uzdevums neliktos tik grūts, tika izmantota “Pasaku 
stāstīšanas rulete”. Vēl zīmējām komiksus, kas 
atviegloja pasaku uztveri un palīdzēja stāstīt. 

 

 
 

 
Veidojam elektronisko grāmatu! 

 

8.A klase 
 

Mūsu klase piedalās starptautiskos projektos: “Bio 
symbolism – it’ s  fun!” un  “Oh, triangle, you are so 
beautiful!”. Mēs programmā LearningApps.org 
veidojām dažādas ģeogrāfiskas un matemātiskas 
spēles, kuras palīdz apgūt šos mācību priekšmetus 
un paplašināt redzesloku – “Kurš grib kļūt par 
miljonāru?”, “Atrodi pāri!”, ģeogrāfiskas un 
matemātiskas puzles, “Atrodi izlaisto burtu!” 
Rakstījām pasaku par trijstūriem, veidojam 
prezentācijas, risinājām matemātikas uzdevumus, 
uzzinājām par projekta partneru valstu dabu un 
kultūru. Skype novadījām konferenci angļu valodā ar 
projekta partneriem no Ukrainas, kurā risinājām 
matemātikas uzdevumus un stāstījām par sevi. 
Sākām veidot elektronisko grāmatu. 

 

Dainu tēvs Krišjānis Barons 
 

9.B klase 
Šajā projektu nedēļā mēs izvēlējāmies iepazīties ar 

Krišjāni Baronu un latvju dainām. Tie ir nešķirami 
jēdzieni. 

Domājot par Krišjāni Baronu, prātā nāk biezie 
”Latvju dainu” sējumi, Jāņa Jaunsudrabiņa zīmētais 
”Barontēva dziesmu kamols” un fotoattēls ”Barons 
pie dainu skapīša”. 

Savācot, sakārtojot un izdodot latviešu 
tautasdziesmas, Krišjānis Barons ir veicis tādu 
darbu, ar kuru pamatoti varētu lepoties ikviena tauta 
pasaulē. Jāpievienojas Jāņa Sudrabkalna 
vērtējumam, ka Krišjānis Barons ”glābdams dainu 
nemirstību, pats kļuvis nemirstīgs”. 

 

 

 
Grāmata “Mūsu pilsēta” 

4.C klase 
Mūsu klase projektu nedēļas laikā nolēma 

izveidot grāmatu ar nosaukumu “Mūsu pilsēta”. Šajā 
grāmatā aprakstījām visinteresantākās Daugavpils 
vietas: Dinaburgas cietoksni, Rīgas ielu, dažus mūsu 
pilsētas pieminekļus. Novadpētniecības un mākslas 
muzejā iepazināmies ar Daugavpils vēsturi. Ceram, 
ka šī grāmata palīdzēs arī citiem skolēniem labāk 
iepazīt savu pilsētu. 

 

 

 
Sporto ar smaidu! 

7.B klase 
Ir pierādīts, ka tikai ar prieku sportojot, būs 

rezultāts. Mēs no mīklām, rēbusiem un 
sakāmvārdiem izveidojām saistošu “Sporta ābeci”. 
Bet pats galvenais – ar burtu F novadījām flashmob 
(zibakciju) ar hantelēm un izpildījām pietupienus. 
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Iepazīstam Imanta Ziedoņa 
pasaku pasauli 

 

2.B klase 
Šīs nedēļas laikā mēs iepazināmies ar Imanta 

Ziedoņa “Krāsainajām pasakām”. Katra nedēļas 
diena bija veltīta kādai krāsai. Mēs ne tikai lasījām 
pasakas, tās ilustrējām, veidojām aplikācijas, bet arī 
ģērbāmies šīs krāsas apģērbā. Ceturtdiena bija 
“Zilās pasakas” diena, un mēs devāmies uz bērnu 
zinātkāres centru “Zili brīnumi”. Tur tiešām redzējām 
zilus brīnumus. 

Mēs nepaspējām izlasīt visas pasakas, taču esam 
ļoti ieinteresēti lasīt tās patstāvīgi. 

 

 
Grāmata – visa pamats 

2.C un 3.C klase 
Projekta laikā mēs iepazināmies ar grāmatas 

tapšanas vēsturi, apmeklējām Bērnu bibliotēku 
“Zīlīte”, Latgales Centrālo bibliotēku, aktīvi 
piedalījāmies konkursā “Pasaciņa” (ķēdes lasīšana, 
pāru lasīšana), veidojām savas multfilmas pēc 
pasakām (ilustrācijas), minējām mīklas un 
secinājām, ka dzīvē vajag gudru ziņu. Grāmata ir 
visa pamats katra skolēna dzīvē. 

 

 
Mūsu klases grāmata 

 

9.A klase 
Mēs mācāmies 9. klasē, un jau pavisam drīz mums 

skanēs pēdējais zvans. Mēs nolēmām izveidot 
grāmatu par kopā pavadītajiem deviņiem skolas 
gadiem. Te apkopotas mūsu atmiņas par pirmo 
skolas dienu, pirmajiem skolotājiem, pasākumiem un 
svētkiem, kuros bijām visi kopā. 

 
Neparastākais bija tas, ka mēs ne tikai veidojām 

grāmatas saturu, bet arī pašu grāmatu. Jā, jā…  mēs 
paši izgatavojām papīru, uz kura rakstījām. 

 

 
 

Kā rakstīt ZPD? 
10.klase 

Šo jautājumu uzdod daudzi vidusskolēni, tāpēc 
mēs nolēmām izveidot rokasgrāmatu tiem, kam 
jāraksta ZPD. Šajā rokasgrāmatā jūs varēsiet 
uzzināt par to, kā izvēlēties tēmu, kā pareizi formulēt 
tēmu, kāda ir ZPD tapšanas gaita,  kādas ir ZPD 
sadaļas, darba tehniskais noformējums. Sniegta 
informācija par ZPD prasībām dažādās jomās, kā 
prezentēt savu darbu. Ceram, ka grāmata būs jums 
noderīga! 

 

 
 

Latviešu tautas tērpu grāmata 
4.A klase 

Projektu nedēļā mēs šķirstījām latviešu tautas 
tērpu grāmatu. Apmeklējot Latviešu kultūras centrā 
nesen atklāto izstādi “Latvijas novadu tautas tērpi”, 
mēs iepazināmies ar tautastērpu vēsturi, 
izgatavošanas noslēpumiem un arī ar dažādiem 
rakstiem.  
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Latviešu pasaku  
varoņu kalendārs 

2.A klase 
Latviešu rakstniekiem ir daudz brīnišķīgu pasaku. 

Mēs lasījām Imanta Ziedoņa “Krāsainās pasakas”, 
Annas Sakses “Pasakas par ziediem”, Žaņa Grīvas 
“Pasaku par Diegabiksi”, Margaritas Stārastes 
“Zīļuku” un “Ziemas pasaku” u.c. Šīs pasakas ir ne 
tikai interesantas, bet arī brīnišķīgi ilustrētas. Mēs 
nolēmām izveidot pasaku kalendāru, kurā 
piedāvājam savas ilustrācijas. Katrs mēnesis 
kalendārā ir veltīts kādam pasaku varonim.  

 

 
Latgalieša CV 

5.A klase 
Mēs dzīvojam Latgalē, bet vai mēs visu zinām par 

šo novadu? Izrādās, ka: 
• Zilo ezeru zemē ir 972 ezeri. 
• Latgales tautas tērpam ir divi varianti: 

Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales tautas 
tērps. 

• Viens no Latgales keramikas veidiem ir 
melnā glazētā keramika. 

• Dziesma “Skaidra volūda” ar Annas 
Rancānes vārdiem kļuvusi par neoficiālo 
Latgales himnu. 

 

 

 
Kas visu izteic bez mēles? 

5.C klase 
Mēs uzzinājām, kā radās pirmā grāmata, izpētījām 

grāmatu un lasīšanas nozīmi cilvēka dzīvē, 
ilustrējām mīļāko grāmatu, iejutāmies varoņu lomās. 
 
 
 

 
Vēl mēs pārbaudījām savas zināšanas par 

autoriem un mīļākajiem pasaku varoņiem viktorīnā 
“Uzmini nu!”. Sastādījām rēbusus un krustvārdu 
mīklas. 

 
 

Veidojam buktreilerus! 
7.A klase 

Mēs uzzinājām, ka buktreileris ir videoreklāma par 
kādu grāmatu. Projektu nedēļas laikā izmēģinājām 
dažādas lomas – režisors, scenārija autors, 
montāžists, kinooperators. Mēs rakstījām scenāriju 
video filmai par savu mīļāko grāmatu, veidojām 
montāžu, izvēlējāmies ilustrācijas. Šis darbs bija ļoti 
aizraujošs un interesants. 

 
 
Palīdzi citiem, un citi palīdzēs tev 

7.B klase 
Arī projektu nedēļas laika nedrīkst aizmirst par 

atbalstu pozitīvai uzvedībai (APU). Mēs veidojām 
filmas, kurās uzskatāmi parādījām, kā nedrīkst 
uzvesties un kāda ir laba un pareiza uzvedība. Esiet 
savstarpēji laipni! Palīdziet citiem, tad arī citi 
palīdzēs jums! 
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   Absolventu vakars “Mums vienmēr ir atvērtas skolas durvis” 
4.februārī skolu pieskandināja absolventu balsis. 

Nav svarīgi, cik ilgs laiks ir pagājis no dienas, kad 
tika saņemts atestāts par skolas beigšanu, šis vakars 
sasauca visus kopā, lai atcerētos to laiku, kad skola 
tika saukta par otrajām mājām. Skolas durvis 
absolventiem vienmēr ir atvērtas. Īpašs prieks par 
skolas beidzējiem ir skolotājiem. Ir tik patīkami 
apzināties, ka tavi skolēni ir sasnieguši savu mērķi, ir 
veiksmīgi izvēlētajā profesijā, labi vecāki saviem 
bērniem. Jauki, ka daudzu absolventu bērni ir 
Daugavpils 16. vidusskolas skolēni. 

1992.gada absolventi skolai novēlēja, lai tā būtu 
brīnišķīgākā skola pilsētā, uzticama un labvēlīga, lai 
tā mīlētu visus – gan lielos, gan mazos audzēkņus. 

Šīsdienas skolēnu dejas, dziesmas, JAK komandas 
uzstāšanās mijās ar absolventu atmiņām un jaukiem 
novēlējumiem. Arī viņi nebija aizmirsuši skolas gados 
izpildītās dziesmas un labprāt tās izpildīja. Absolventi 
iesaistījās arī piedāvātajās spēlēs un dejās. 

Jau tradicionāli nobeigumā izskanēja skolas valsis, 
bet vēl ilgi skolas logos dega gaisma, jo absolventi 
dalījās atmiņas ar bijušajiem klasesbiedriem un 
skolotājiem. 

Direktores vietniece Regīna Urbanoviča 

 

Ābeces svētki 
„Paliec sveika, Ābecīte!” – šos vārdus 23. un 

24.februārī mūsu pirmklasnieki lepni veltīja savai 
pirmajai skolas grāmatai. Mūsu skolā notika Ābeces 
svētki. Kopš 1.septembra ir pagājis jau pusgads. 
Visu šo laiku pirmo klašu skolēni čakli mācījās lasīt 
zilbes, likt tās kopā vārdos un no vārdiem virknēt 
teikumus. Viņi kopā ar skolotājiem ilgu laiku 
gatavojās šim nozīmīgajam notikumam. Lūk, tas 
brīdis bija klāt, kad pirmklasnieki varēja parādīt visu, 
ko bija iemācījušies - atpazīt burtus, rakstīt, veidot 
teikumus un pat lasīt grāmatas. Svētku laikā skolēni 
dziedāja dziesmas, gāja rotaļās, minēja mīklas, 
lasīja dzejoļus. Neviens nepalika bez uzdevuma, arī 
skatītājiem vajadzēja aktīvi līdzdarboties. Ābeces 
apgūšana ir tikai sākums ilgajam, grūtajam, bet ļoti 
interesantajam skolas ceļam. Lai jums veicas, mūsu 
skolas vismazākie skolēni! 

Olga Naumova, 11.klase 
 

 

 

LJĢS komandu mači  
Sestdien, 25. februārī mūsu skola uzņēma 

komandas no Rēzeknes un Daugavpils. Konkursu 
vadīja LJĢS organizatori no Latvijas universitātes 
Ģeogrāfijas fakultātes. Skolas aktu zālē sapulcējās 
25 komandas. Kopā ar pedagogiem un pasākuma 
vadītājiem bija apmēram 120 cilvēku. 

Vadītāji bija sagatavojuši 8 konkursus, kuros 
vajadzēja parādīt ne tikai ģeogrāfijas zināšanas, bet 
arī prasmi strādāt ar karti, veikt mērījumus un 
aprēķinus. Saspringts darbs ritēja no desmitiem rītā 
līdz pat pieciem vakarā. 

Noslēgumā tika apbalvotas sešas komandas – to 
vidū arī divas mūsu skolas 9. -12. klašu komandas, 
 kuras kopvērtējumā ieguva 3. un 5. vietu. Ne velti ir 
teiciens: “Mājās pat sienas palīdz.”     

Vislabākie ģeogrāfijas zinātāji un godpilnās 3. 
vietas ieguvēji mūsu skolā ir Veronika Griņko, 
Maksims Jurinovs, Katerina Kiseļova no 12.kl. un 
Ivans Dubodelovs no 9.B kl. 

ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko 
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eTwinning (Erasmus +) projekti Daugavpils 16. vidusskolā 

 

 
Jau trešo reizi mūsu projekti apvieno skolēnus 

no dažādām valstīm. Šajā gadā projektu nedēļas 
ietvaros Daugavpils 16. vidusskolā sākās darbs 
pie diviem starptautiskiem eTwinning (Erasmus+) 
projektiem. 
Projekta Bio symbolism – it’s fun! (Bio 
simbolisms – tas ir intriģējoši) autore ir ģeogrāfijas 
skolotāja Svetlana Rudjko 

Projekta Oh, triangle! You are so beautiful! 
(Ak, trijstūri, cik tu esi brīnišķīgs!) autore ir 
direktores vietniece un matemātikas skolotāja 
Regīna Urbanoviča. 

Projekta gaitā izstrādāta unikāla metodika – 
izveidotas elektroniskās grāmatas pirmās nodaļas. 
Šī grāmata palīdzēs paaugstināt skolēnu interesi 
par ģeogrāfiju un matemātiku; attīstīt loģisko 
domāšanu; paplašināt informācijas meklēšanas, 
analizēšanas un sintēzes prasmi; uzlabot angļu 
valodas zināšanas; pilnveidot komunikācijas 
tehnoloģiju pielietošanas prasmi. 

Strādājot pie projekta, bērni papildināja savas 
zināšanas par prezentāciju veidošanu, iemācījās 
apstrādāt video, kļuva komunikablāki. Forumā un 
videokonferences laikā bija iespēja sazināties 
angļu valodā. 

Darbojoties projektā, skolēni papildināja savas 
zināšanas un prasmes dažādos mācību 
priekšmetos. Skolotāji un skolēni guva unikālu 
iespēju apgūt darba prasmes vietnē Twinspace, 

iemācījās veidot spēles programmā 
LearningApps.org, iemācījās sazināties Skype. 
Tika organizēta tikšanās ar partneriem online 
(projektā Bio symbolism – it’s fun! skolēni stāstīja 
par sevi, skolu un pilsētu, bet projektā Oh, 
triangle! You are so beautiful tika novadīta 
matemātikas viktorīna starp valstīm). 

Visi projekta dalībnieki nonāca pie secinājuma, 
ka jāpilnveido angļu valodas prasme, jo tieši angļu 
valoda ir starptautiska komunikācijas valoda, un 
komunikācija ir viens no svarīgākajiem projekta 
mērķiem. 
Projektu nedēļas noslēgumā audzēkņi 
pedagogiem un skolas biedriem prezentēja savu 
darbu un saņēma augstu žūrijas novērtējumu – 1. 
vietu. 

Jāatzīmē, ka mūsu skolēni jau ne pirmo reizi 
veiksmīgi piedalās eTwinning (Erasmus +) 
projektos. 

2015. gadā 2 projekti (matemātikas un 
ģeogrāfijas) iekļuva labāko Latvijas darbu 
sešiniekā, tika apbalvoti ar Starptautisko kvalitātes 
sertifikātu un braucienu uz Igauniju, bet skolotāji – 
projektu autori un vadītāji – tika uzaicināti uz 
eTwinning pieredzes apmaiņas konferenci Briselē. 

Pagājušajā gadā divi projekti “In the world of 
equations” un “Unusual Geography”, kuru autores 
ir Regīna Urbanoviča (direktores vietniece un 
matemātikas skolotāja) un Svetlana Rudjko 
(ģeogrāfijas skolotāja), tika atzīti visaugstākajā 
Eiropas līmenī. Šie projekti tiks izrādīti īpašā 
Eiropas Portāla vietā pēc adreses 
www.etwinning.net. 

Gribētos atzīmēt, ka dalība eTwinning projektos 
kā autoriem vai partneriem ir ļoti izzinoša un 
aizraujoša gan skolotājiem, gan dažāda vecuma 
skolēniem. 

 
projektu vadītājas Svetlana Rudjko, Regīna 

Urbanoviča 
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Februāris – sveču mēnesis 

Nosaukums cēlies no latīņu 
februare. Senajā Romā 
februāris bija pēdējais mēnesis 
un tajā tika svinēti seno 
romiešu lielie šķīstīšanas svētki 
Februa.    

 
Oficiālās svētku un atceres 

dienas Latvijā 
16. februāris – Lietuvas 
Republikas neatkarības diena 
24. februāris – Igaunijas 
Republikas neatkarības diena 
 

Februārī atzīmē arī 
9. februāris – Starptautiskā picu 
diena  
11. februāris – vienotā ārkārtas 
palīdzības izsaukuma numura 112 
diena.  

 
11. februāris – Vispasaules 
drošāka interneta diena 
13. februāris – Pasaules radio 
diena.  
14. februāris – Valentīna diena 
21. februāris – Starptautiskā 
dzimtās valodas diena. UNESCO 
izveidota 1999. gadā, lai izceltu 
valodas nozīmi ikdienas 
komunikācijā, pašizpausmē, 
sabiedrības veidošanā, zināšanu 
apgūšanā un tālākā nodošanā. 
 

 
Meteņi  

Es māsiņu vizināju 
Meteņdienas vakarā, 
Lai aug mani gari lini 
Ar ziliem ziediņiem. 
 
Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties 

garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, 
latvieši svin Meteņus. Meteņi tiek saukti arī par 
Vastlāvi, Lastavāgu, Miesmeti, Miezmežu dienu un 
citādi. Meteņdienu svin 7 nedēļas pirms Lieldienām, 
laikā, kad sākas katoļu gavēnis. 

Pēc senās latviešu laika skaitīšanas sistēmas 
Meteņos beidzas ziema un nākamajā dienā sākas 
pavasaris un jauns gads. 

Meteņiem, tāpat kā vairākumam senlatviešu 
svētku, ir jautrs raksturs. Meteņi tiek gaidīti ar prieku, 
jo ikviens gaida pavasari, bet tieši Meteņi ir tie svētki, 
kas simbolizē tā tuvošanos.  

Meteņos senlatviešu galdi teju vai lūza no ēdienu 
pārpilnības un dažādības, jo Metenim nepiederas 
nākt ciemos ar tukšām rokām. Metenis vienmēr 
ierodas ar miežu un kaņepju plāceņiem, kā arī ar 
cūkas galvu, ausīm un kājām. Galdā tika celts arī 
Meteņu zīdenis jeb grūdenis, kas tika gatavots no 
savārītām grūbām, kartupeļiem un žāvētas cūkas 
galvas puses, kā arī pīrāgi.  

Meteņu vakarā norisinājās arī budēļos iešana uz 
citām sētām, kā arī budēlīšu uzņemšana savās 
mājās. Meteņi ir pēdējā budēļos ejamā reize, jo 

budēļos iešana pieder pie ziemas izdarībām, bet līdz 
ar Meteņiem ziema beidzas. 

Viena no būtiskākajām Meteņu izdarībām – 
vizināšanās ar ragaviņām. Slaidi laižoties ar 
ragaviņām no kalna, cerēja veicināt garu linu 
padošanos nākamajā vasarā.  

Arī citas pasaules tautas šo gada laiku tā vai citādi 
atzīmē. Piemēram, krievi šos svētkus dēvē par 
“masļeņicu”, kurā galvenās izdarības ir pankūku 
cepšana un salmu lelles dedzināšana. Citās Eiropas 
un Amerikas tautās šie svētki sakrīt ar karnevālu un 
tiek dēvēti par “trekno otrdienu” vai “pankūku dienu”. 
 
Ticējumi: 
 

• Kāds laiks ir Meteņos, tāds laiks būs arī 
Lieldienās. 

• Ja Meteņos ir vējains laiks, tad būs auksts 
pavasaris. 

• Ja Meteņos uz jumtiem ir sniegs, tad vasarā 
būs daudz ogu un sēņu. 

• Ja Meteņos uz jumtiem ir sniegs, tad tas būs 
arī Lieldienās. 

• Bērniem jādod ēst cūkas šņukuru – tad labi 
mācēs rakstīt. 

• Meteņos daudz jādejo – tad ne tikai ģimenei 
prieks, bet arī pārticība visai mājai un dzīvai 
radībai apkārt. 

 

АГУ MŪSU KALENDĀRS 
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14 февраля - День святого Валентина 

Немного об истории праздника 

День всех влюбленных или День святого 
Валентина существует уже более полутора 
тысяч лет. О самом Валентине, имя которого 
носит праздник, известно совсем немного. По 
легенде, он жил в третьем веке нашей эры в 
Римской Империи и был простым 
христианским священником.  

Время жизнедеятельности Валентина 
совпало со временем правления римского 
императора Клавдия Второго. Для 
сохранения воинского духа императором был 
издан указ, запрещающий легионерам 
женитьбу, поскольку легионер, вступивший в 
брак, много времени проводит в семье и в 
итоге занят мыслями не о благе империи и 
воинских доблестях, а о том, как прокормить 
семью. 

Нашелся человек, который, не страшась 
императорского гнева, стал тайно венчать 
влюбленных. Им стал священник Валентин.  

Сохранить все это втайне было 
невозможно, а поскольку Римская империя 
славилась своим почтением к законам, 
император, узнав об этом, решил пресечь 
подобную деятельность. В итоге в конце 269 
года Валентин был взят под стражу, а вскоре 
был подписан указ о его казни.  

Последние дни жизни Валентина окутаны 
ореолом романтики. Говорили, что в него 
влюбилась дочь тюремщика. Валентин, как 
священник, давший обет безбрачия, не мог 
ответить на ее чувства, но в ночь перед 
казнью 13 февраля прислал ей трогательное 
письмо, где рассказал о своей любви. 
Прочитано оно было уже после того, как его 
казнили.  

Неудивительно, что о Валентине не забыли 
и избрали покровителем всех влюбленных. 
Как христианский мученик, пострадавший за 
веру, он был канонизирован католической 
церковью. А в 496 году римский папа 
Геласиус объявил 14 февраля Днем Святого 
Валентина.  
 

 

 

AГУ ОТДОХНИ! 
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Mīļi sveicam  
dzimšanas dienā 

 

Allu Nipāni 
Janīnu Kvjatkovsku 
 

Lai vienmēr un visur veicas 
katru dienu pa domai, pa teikumam, 
gaismas staram un atklāsmes brītiņam, 
katru dienu pa atziņai prātīgai 
ievijas gudrības audumā. 
Katru dienu pa solim, pa kāpienam, 
taisnam ceļam un sasniegtai virsotnei, 
katru dienu pa veiksmes graudiņam 
sakrājas dzīves apcirkņos. 
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