
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Latvija sākas mūsu sirdīs. 
Sargāsim to vienmēr kā lielāko dārgumu! 

4. maijs – Latvijas 
Republikas 

Neatkarības atjaunošanas diena 
 
1990. gada 4. maija vēsturiskajā sēdē 

Latvijas PSR Augstākā Padome ar 138 balsīm 
pieņēma «Deklarāciju par Latvijas valstiskās 
neatkarības atjaunošanu», Deklarācija 
pasludināja, ka «Latvijas valsts oficiālais 
nosaukums ir Latvijas Republika, saīsināti – 
Latvija». Saskaņā ar Neatkarības deklarāciju 
tika atjaunoti svarīgākie Latvijas Republikas 
1922. gada Satversmes panti, kuri nosaka 
Latvijas valsts konstitucionāli tiesisko pamatu 
un kuri saskaņā ar Satversmes 77. pantu ir 
grozāmi tikai ar tautas nobalsošanu: 

«1. pants – Latvija ir neatkarīga, demokrātiska 
republika; 
2. pants – Latvijas valsts suverēnā vara pieder 
Latvijas tautai; 
3. pants – Latvijas valsts teritoriju 
starptautiskos līgumos noteiktās robežās 
sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un 
Zemgale; 
6. pants – Saeimu ievēlē vispārējās, 
vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās 
vēlēšanās.» 

 

Šajā dienā arī mūsu skolas skolēni sūtīja savus sveicienus Latvijai. 
 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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SADZIEDĀŠANĀS “Es un tu uz šīs mazās pasaules” 
 

 
  4. maijā Vienības laukumā notika Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai 
veltītais pasākums SADZIEDĀŠANĀS “Es un tu 
uz šīs mazās pasaules”, kurā piedalījās arī mūsu 
skolas 1.-4.klašu koris. 

Kuplā skaitā un priecīgā noskaņojumā skolēni 
sapulcējās pie skolas un devās uz Vienības 
laukumu, kur plkst.11.00 notika pilsētas skolu koru 
un deju kolektīvu kopmēģinājums un plkst.12.00 – 
svētku koncerts. Šogad arī daba atbalstīja mūsu 
mazos māksliniekus, sagādājot jauku laiku – 
spožu, siltu sauli un pavasarīgu vēju. Jaunie 
dziedātāji un dejotāji priecēja skatītājus ar 
skanīgām dziesmām un jautrām dejām. Laukumā 
valdīja vienotības sajūta. Ikviens – gan dalībnieks, 
gan skatītājs – jutās piederīgs mūsu dzimtajai 
zemei Latvijai un mūsu pilsētai. Koncertam 
noslēdzoties, skolēni jutās gandarīti par labi 
paveikto darbu. 

 
Lilija Grakova, mūzikas skolotāja 

 

Jūs esat mūsu lepnums 
 
9. maijā Latviešu kultūras centrā tika apbalvoti 

2016./2017. mācību gada starptautisko, valsts un novada 
olimpiāžu un konkursu laureāti. Mēs varam lepoties, ka 
starp laureātiem bija arī mūsu skolas 11. klases 
skolnieces Olga Kaļiņina, Jeļizaveta Kaļiņina, Olga 
Naumova, kuras ieguva 2. vietu Latgales debašu turnīrā 
10.-12.klašu skolēniem “Sociālie mediji veicina jauniešu 
izpratni par politiskajiem procesiem” (latviešu valodā). 
Sagatavoties debatēm meitenēm palīdzēja latviešu 
valodas un literatūras skolotāja Inese Suhane. 

 

Erasmus+ projekta aktivitātes 

 

 

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 
(KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības 
projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko 
rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-
034898_3) (Parent Involvement in Education- To 
Get Sweet Results). 

 
Erasmus+ projekta ietvaros projekta dalībnieki, 

t.sk. Daugavpils 16.vidusskolas Eiropas klubs, 
izveidoja videomateriālu par Latvijas 
nacionālajiem ēdieniem. Skolēni, sadarbībā ar 
profesionāliem pavāriem, ar prieku gatavoja 
garšīgus ēdienus: auksto zupu, kāpostus ar  

 

kupatiem, kartupeļus, saldo ēdienu no rupjmaizes, 
cepa pīrādziņus un vārīja ķimeņu tēju. Šī filma tiks 
nosūtīta visām projekta dalībvalstīm. 

 

 
Žanna Špoģe 
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Grāmatu svētki 
   

11.maijā skolas aktu zālē noritēja “Grāmatu svētki”, 
kur tika apbalvoti labākie lasītāji. Sākumskolas lasītāju 
programma darbojas mūsu skolā jau 2. mācību gadu. 
Tās ietvaros skolēni piedalās piecos konkursos. 
Pirmais konkurss ir “Vislasošākā klase”. Visa 
2.semestra garumā skolas bibliotekāre veica statistiku, 
cik un kādas grāmatas lasīja sākumskolas skolēni. Šai 
darbā viņai palīdzēja “Lasīšanas vilciens”. Izrādījās, ka 
visaktīvākie lasītāji mācās 2.a un 3.b klasē, bet par 
visaktīvāko lasītāju šajā mācību gadā kļuva 2.c klases 
skolniece Sanita Eisaka. 

Otrais  ir “Izteiksmīgās runas konkurss”. Šis konkurss 
noritēja katrā klasē, un ar skolēnu balsošanu tika 
noteikti skolēni, kuri prot izteiksmīgi lasīt dzejoļus un 
prozu. Noslēguma pasākumā šie skolēni tika apbalvoti 
ar Pateicības rakstiem. 

Trešais ir lasītāju konkurss “Mana mīļākā grāmata”. 
Visa mācību gada garumā mūsu sākumskolas skolēni 
ne tikai aktīvi apmeklēja bibliotēku un lasīja grāmatas, 
bet arī veidoja prezentācijas un uzstājās savas klases 
priekšā. 1. un 2.kl. bērni taisīja galvenokārt papīra 
prezentācijas uz A4 formāta lapām un kladēs. 
Daudziem skolēniem ir brīnišķīgas lasītāju 
dienasgrāmatas, kuras visi varēja apskatīt izstādē. 3.un 
4.kl. skolēni veidoja arī elektroniskās prezentācijas. 

Ceturtais ir zīmējumu konkurss “Manas mīļākās 
grāmatas varonis”. Visi sākumskolas skolēni prot zīmēt 
un dara to patiešām talantīgi. Izvēlēties no milzīgā 
zīmējumu skaita 10 labākos bija ārkārtīgi grūti, tāpēc 
žūrijā tika uzaicināti profesionāļi – vecāko klašu 
vizuālās mākslas skolotāji, un ar viņu palīdzību bija 
nosaukti uzvarētāji. 
Pēdējais, piektais ir “Lasīšanas tehnikas konkurss”. 
Pārbaudot lasīšanas tehniku, skolotājs ņem vērā ne 
tikai izlasīto par vārdu skaitu 1 minūtē, bet arī tādus 
kritērijus, kā pareizruna, izteiksmīgums un teksta 
izpratne. Katrā klasē ir savi “čempioni” un viņi arī bija 
apbalvoti noslēguma pasākumā. 

“Grāmatu svētki” kļuvuši par labu tradīciju skolā, jo 
tieši šeit sākumskolas skolēni var parādīt savus 
talantus un saņemt balvas par labi padarītu darbu. 

 Marina Paļčevska, sākumskolas MK  vadītāja  
 

Ekskursijas labākajiem 
skolēniem 

 
  Jau tradicionāli maija beigās skolēni, kuri gada laikā ir 
centīgi mācījušies, tiek apbalvoti ar  braucienu pa 
Latvijas skaistākajām vietām. 

Šī gada 17.maijā tika organizēta ekskursija uz 
Bausku un Rundāles pili mūsu skolas teicamniekiem un 
olimpiāžu dalībniekiem, kuri ir čakli mācījušies, ieguvuši 
godalgotas vietas dažādu mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Mūs sagaidīja vēsturiskā Bauska, lepnā 
Rundāles pils un krāšņais pils parks. 

23.maijā tika organizēta ekskursija mūsu skolas 
aktīvākajiem konkursu dalībniekiem un veiklajiem 
sportistiem, kuri aizstāv skolas godu konkursos, sporta 
pasākumos, projektos. Skolēni bija ļoti gandarīti, 
apmeklējot Latvijas pērli Zemgales līdzenumos. Bērni 
uzzināja daudz interesanta no ekskursijas vadītājas 
stāstījuma, apbrīnoja greznās zāles, vēsturiskās 
gleznas, izbaudīja parka lielumu un krāšņumu, graciozo 
strūklaku, darbinieku laipnību. Paldies par jauko 
braucienu! 

Alīna Šumilo, sākumskolas skolotāja 

Sporta svētki 
No 29.maija līdz 4.jūnijam Latvijā norit Veselības 

nedēļa. Arī mūsu skolas skolēni zina, ka veselīgs 
dzīvesveids palīdz būt veiksmīgam. 30.maijā skolā 
notika Sporta svētki. Skolēni ne tikai skatījās filmas, 
iesaistījās spēlēs par veselīgu dzīvesveidu, bet arī 
aktīvi sportoja. Ar lielu sportisku azartu bērni vilka virvi, 
meta bumbu grozā, piedalījās jautrajās stafetēs, 
spēlēja futbolu. Šoreiz nebija tik svarīgi, kuru vietu 
izcīnīja katra klase. Galvenais, ka visi šajā dienā guva 
pozitīvas emocijas un atziņu, ka fiziskas aktivitātes 
palīdz gan ķermenim, gan garam. 
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Erasmus+ pieredzes apmaiņas seminārs Portugālē 
 

Pavisam nesen pedagogiem no 6 valstīm (Polija, 
Turcija, Spānija, Rumānija, Latvija, Grieķija) Erasmus+ 
 Eiropas projekta “PIE – Parent Involvement in 
Education – To Get Sweet Results” (“Vecāku dalība 
bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”) 
ietvaros bija iespēja apmeklēt pilsētu Funšalu Madeirā 
(Portugālē). No Latvijas delegāciju pārstāvēja divi 
Daugavpils 16.vidusskolas pedagogi. 

Madeira – vulkāniskas izcelsmes salu arhipelāgs, ko 
veido Madeira un Portu Santu, kā arī divas nelielas 
neapdzīvotas saliņas, kurās apmetas gājputni. 
Arhipelāgs atrodas 1000 km uz DR no Lisabonas un 
700 km attālumā no Āfrikas piekrastes. Smaragdzaļo 
salu sauc arī par “mūžīgā pavasara salu” Atlantijas 
okeāna vidū. 

Vizīte Portugālē sākās ar sengaidītu projekta 
dalībnieku tikšanos Funšalas vidusskolā. Skolā mācās 
1500 motivēti skolēni un strādā 142 profesionāli un 
radoši pedagogi. Skolēni kopā ar pasniedzējiem 
sagatavoja brīnišķīgu koncertu: bērni spēlēja ģitāru, 
uzstājās svilpotāju ansamblis, 9.klašu skolēni dziedāja 
dziesmas par skolu, ģimeni un draugiem. Šai skolai 
patīk uzņemt viesus. 

Dalībnieku sapulcē projekta Erasmus+ vadītāja no 
Turcijas Selma Ture parādīja kompetences bloknota 
bukletu (skolēnu, vecāku, pedagogu personīgās 
dienasgrāmatas). Lietišķs bukleta dizains – tas ir 
milzīgs visu Eiropas projekta dalībnieku darbs un 
ieguldījums. Maijā katra dalībnieku valsts publicēs un 
izplatīs bukletu divās valodās – angļu un dzimtajā 
valodā. Gribētos atzīmēt, ka Daugavpils 16.vidusskolas  
Eiropas klubs jau sen ir sagatavojis visus materiālus 
projektam.  

Tikšanās gaitā projekta dalībnieki iepazīstināja ar 
savu paveikto darbu, kas saistīts ar kopīgo kalendāru, 
kurš drīzumā tiks publicēts un piedāvāts visiem projekta 
dalībniekiem nākamajam 2017./2018. mācību gadam. 
Apspriešanas laikā Selma Ture un kolēģi no 
Portugāles, Rumānijas, Spānijas prezentēja mums 
nelielas filmas, speciāli sagatavotas nākamajam 
projekta pasākumam – konferencei, kura notiks maijā. 
Nākamajā dienā notika aizraujoša stunda: portugāļu 
valoda kā svešvaloda, kur katrs varēja iemācīties 
jaunus vārdus un frāzes, iepazīties ar portugāļu kultūru 
un vēsturi. Nopietna skolotāja pacietīgi atbildēja uz 
daudziem jautājumiem, laboja nepareizi pateiktos 
vārdus un ar prieku mācīja sarežģīto portugāļu valodu. 
Stundas nobeigumā viņa iepazīstināja ar portugāļu 
nacionālajiem ēdieniem un interesējās par katra 
dalībnieka valsts tradīcijām un kultūru.  

Svarīgi bija iepazīties ar Funšalas  skolas vadības, 
metodiķu, Universitātes karjeras speciālistu darbu, 
apmeklēt ķīmijas, bioloģijas un robotikas nodarbības. 
Jāatzīmē, ka skolēni ir ļoti sabiedriski, atklāti un labi 
prot angļu valodu. 

Mums bija liels gods apmeklēt Madeiras salas 
vadības pili un ar Madeiras galvu parunāt par katrai 

valstij svarīgiem jautājumiem: par ekonomiku, kultūru, 
izglītību, atalgojuma sistēmu, sportistiem un slaveniem 
cilvēkiem. Funšalas pilsētas iedzīvotāji lepojas ar savu 
tautieti, slaveno portugāļu futbolistu Cristiano Ronaldo. 

Gribētos pateikties portugāļu kolēģiem par iespēju 
iepazīties ar izglītības sistēmu Portugālē un izklāstīto 
informāciju par valsts tradīcijām, kultūru, ekonomiku, kā 
arī par iespēju piedalīties ekskursijā pa Madeiras salu, 
apmeklēt botānisko dārzu, prezidenta pils parku, 
portugāļu laukus un izbaudīt valsts kolorītu. 
 

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) līdzfinansē Eiropas Savienība. 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts 
izglītības attīstības aģentūras mājas lapā 
www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ 

Sagatavoja: Ž.Špoģe, O.Dukšinska 
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13. maijā skolā izskanēja Pēdējā zvana svētki. Divpadsmitajai klasei tās ir atvadas no skolas, bet 

devītajiem pārdomu brīdis pirms izvēles – turpināt mācības vidusskolā vai pāriet uz profesionālo 
skolu. Izlaiduma klašu audzinātājas sūta saviem audzēkņiem vislabākos novēlējumus. 
 
Ko es gribēju tev šodien līdzi dot: 
Sava laime katram pašam jāatrod, 
Savi draugi katram pašam jāsatiek, 
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg, 
Katram pašam marta saulē jāatkūst 
Un kā ābelei no augļu svara jānolūst. 
Katram pašam jārūgst līdzi raugam – 
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam. 

/Imants Ziedonis/ 
 

Mīļie divpadsmitie! Ir 
pienākusi sen gaidīta un 
nedaudz skumja diena. Tās 
ir atvadas no skolas un 
vienlaikus jauna ceļa 
sākums.  

Atcerieties, kā pavisam 
nesen jūs – mazie un 
ziņkārīgie – bijāt atnākuši 
uz skolu. Smaidošas sejas, 
milzīgi ziedu pušķi un 
priecīgs uztraukums. Pa 
šiem gadiem skola palika 
par otrajām mājām, kur jūs 

mācījāties draudzēties, būt atbildīgiem un saprast 
citus. Jūs augāt un ar katru dienu kļuvāt gudrāki un 
viedāki. Tagad ar smaidu varat atcerēties pirmo 
divnieku, pastrādātos nedarbus, to, kā negribējās 
celties no rītiem un pildīt mājas uzdevumus. Paies 
gadi, piemirsīsies atsevišķi skolas dzīves notikumi, 
taču atmiņas par skolu vienmēr lai paliek siltas un 
gaišas. 

Jums sākas jauns dzīves posms – pieaugušo 
dzīve. Jūs atrodaties izvēles priekšā, pa kuru ceļu 
iet. Šajā lielajā dzīvē būs uzvaras prieks un 
zaudējuma rūgtums, būs patstāvīgi jārisina gan 
vienkārši, gan sarežģīti uzdevumi.  

 
Gribu jums novēlēt, lai  

jūs atrastu tieši savu ceļu,  
jūs vienmēr būtu kustībā, ceļā uz jaunām 
virsotnēm, 
pietiktu pacietības īstenot savus sapņus, 
paklūpot vienmēr būtu spēks piecelties un 
turpināt ceļu, 
blakus vienmēr būtu mīļi un tuvi cilvēki, 
uzticami draugi, 
katrā sīkumā jūs varētu saskatīt ko labu, 
jūs vienmēr priecātos dzīvei. 

 
Lai jums viss izdodas! 

 
12.klases audzinātāja Anželika Anufrijeva 

 
 
 
 

 
Дорогие мои! 

Хочу поблагодарить Вас за 
эмоции, переживания, 
волнения и радости, 
которые Вы дарили каждый 
день! 

Вы вступаете на новый 
этап жизненного пути. Пусть 
Ваша жизнь будет светлой, 
а дорога доброй. Покоряйте 
вершины; развивайте свои 
таланты, мечтайте о 

невозможном, чтобы возможное точно 
сбывалось! Пусть все идеи превращаются в 
реальность, а планы осуществляются без 
препятствий и сложностей. Пусть успехи 
сопровождают Ваши поступки и стремления, 
радость не даст Вам грустить, а счастье будет 
так же близко и беспечно, как и в детские годы! 

В добрый час! 
Янина Ивановна 

 
В моей душе так много чувств смешалось сразу, 

Ведь у ребят моих сегодня — выпускной! 
Мне не забыть, как я взяла вас в пятом классе, 

За эти годы стали мы семьёй одной! 
 

Поездки, праздники, концерты и флешмобы - 
Немало было удивительных минут! 

Вы их запомните, ребята, непременно, 
И пусть в сердцах у вас всегда они живут! 

 
К вершинам знаний вы прошли свой путь 

тернистый, 
А я стремилась другом быть для вас! 

Я вам желаю жить достойно, благородно, 
Ведь человечность, совесть, честь — всегда в 

цене! 
 

Стремитесь к целям и родных своих любите, 
Не забывайте школу, класс, учителей! 

Пусть будет жизнь полна свершений и открытий, 
Идите радостно, уверенно по ней! 

 
Светлана 

Зарьянова 
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Uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu 
  

No 2017. gada 3. aprīļa Daugavpils 16.vidusskola 
kā viena no izmēģinājumskolām uzsāka dalību Eiropas 
Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” Nr.8.3.5.0/16./I/001 rīkotajā 
pilotprojektā “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”. 

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs. 

Projekta ietvaros skolēniem tiek nodrošināta 
iespēja apmeklēt daudzveidīgus, ar karjeras izvēli 
saistītus pasākumus, pētīt jaunāko, aktuālāko 
informāciju karjeras izglītībā, piedalīties grupu un 
individuālajās konsultācijās, kas nodrošinās ne tikai 
izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi, bet arī 
savu interešu un iespēju apzināšanos tālākās izglītības 
un profesionālās karjeras virziena izvēlē. Projekta 
ietvaros skolā strādā pedagoģe- karjeras konsultante 
Diāna Balalaikina, 209. kab. 

Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 31. 
decembrim. 

 

Nodarbību cikls “Es un mans 
laiks” 

  
27.aprīlī Daugavpils 16. vidusskolā norisinājās 

nodarbību cikla “Es un mans laiks” pirmā daļa, kuru 
vadīja Ruta Silapētere. Nodarbība sastāvēja no divām 
40 minūšu daļām, tajā piedalījās 8. klašu skolēni. Tika 
sniegta iespēja uzzināt ne tikai pašvērtējuma un 
sekmīgas karjeras izvēles savstarpējo saistību, bet ar 
dažādu praktisku uzdevumu palīdzību veikt savu 
aktivitāšu pašizpēti, iemācīties sava laika plānošanas 
veidus un tā pārvaldīšanas prasmes. 

 
 

Veiksmīgas karjeras veidošanas 
pamatprincipi 

Saulainā 2. maija dienā 10. un 11. klases 
skolēniem bija iespēja piedalīties iedvesmas stundā, 
kas norisinājās Daugavpils Centra vidusskolā. 
Pasākuma viesi – operdziedātāja Dināra Rudāne, 
sportiste Ineta Radeviča, pasākuma moderators 
Gustavo jeb Arstarulsmirus – caur saviem dzīves 
stāstiem mēģināja iedvesmot skolēnus domāt ne tikai 
par savām nākotnes karjeras iespējām, bet arī par 
ikdienas mērķiem, to sasniegšanu. 

Ļoti veiksmīgi tika izmantots praktisks uzdevums, 
lai skolēni izprastu, kā rast un pielietot daudzveidīgas 
metodes savai iedvesmai. Protams, gribētos arī 
akcentēt motivējošās frāzes, kas izskanēja, piemēram, 
nebaidīties kļūdīties. Svarīgs ir tas, ka katra frāze nav 
tikai vārdi, katra no tām tika saistīta ar konkrētiem 
dzīves piemēriem. 

 

 
Seminārs “Karjeras iespējas 

medicīnas nozarē”  
 26. aprīlī Daugavpils Medicīnas koledžā 

norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 
rīkotais seminārs “Karjeras iespējas medicīnas nozarē”. 
Pasākumā piedalījās mūsu skolas 5 skolnieces no 9.-
12. klasēm (Nika Pilate, Sandra Ņikiforova, Olga 
Naumova, Olga Kaļiņina un Valērija Pečonka). 

Seminārs norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā 
skolēni tika iepazīstināti ar aktualitātēm un 
perspektīvām medicīnas nozarē, kā arī izglītības 
ieguves iespējām. Semināra otrajā daļā skolēniem bija 
iespēja piedalīties sešās praktiskajās darbnīcās un 
izmēģināt savas spējas medicīnas jomā, kā arī attīstīt 
kādu jaunu prasmi, piemēram, veikt injekcijas uz 
mūsdienīgām mulāžām. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AГУ KARJERAS IZGLĪTĪBA 

 Maijs, 2017.  – 6– 



 
 

“SkillsLatvia 2017” 
  
 21. aprīlī Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē, ar 

moto “Uzvar darītājs!”, norisinājās Valsts 
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotais 
pasākums “SkillsLatvia 2017”. Tas bija pirmais 
nacionālais jauno profesionāļu meistarības 
konkurss, kurā savas prasmes demonstrēja 96 
dalībnieki no 30 Latvijas profesionālajām 
izglītības iestādēm (16 profesijās). Skolēniem 
bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām, 
piedalīties karjeras domnīcā, kā arī izmēģināt 
prasmes dažādos profesiju stendos un iegūt 
informāciju par profesionālās un augstākās 
izglītības iestādēm Latvijā.  

Pasākumā piedalījās 3 skolēni (Deniss 
Stepanovs, Aleksandrs Visockis, Jeļizaveta 
Kaļiņina) no 11. klases. 

 

 
Rīgas Tehniskās universitātes lekcijas-meistarklases 

  
20. aprīlī Daugavpils 10. vidusskolā norisinājās 

pasākums “Rīgas Tehniskās universitātes lekcijas-
meistarklases”, kurā piedalījās arī 10 mūsu skolas 
audzēkņi (10.-12. kl.). 

Skolēniem bija iespēja noklausīties daudzveidīgas 
teorētiskās lekcijas (Inovācijas arhitektūrā; Dronu 
izmantošanas iespējas un izaicinājumi; Bioekonomika. 
Bioresursi un to izmantošanas iespējas; Mūsdienu 
elektronika: no idejas līdz realizācijai; Optisko signālu 
pastiprināšana optiskajās sakaru sistēmās; Esi līderis, 
studē ekonomiku un vadību; Ķīmijas tehnoloģija 
mūsdienu Latvijā), gan piedalīties praktiskajās 
meistarklasēs, izmēģinot savas spējas un loģisko 
domāšanu, veicot dažādus ar izvēlēto nozari saistītus 
uzdevumus (Tiltu maketēšana no gofrkartona; 
Latvenergo radošā laboratorija; Elektronikas klubs; 
Biznesa simulācijas spēle „Open for business”; Ķīmijas 
eksperimentu demonstrējumi; Studentu laboratorijas 
„Da Vinči” projektu demonstrējumi). 

 
⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰ 

Ceturtdien, 20.aprīlī, mūsu 10.-12.klases skolēni 
apmeklēja 10.vidusskolu, lai uzzinātu par RTU 
jaunumiem un piedalītos meistarklasēs. RTU piedāvāja 
mums 8 dažādas lekcijas, kuras bija saistītas ar 
arhitektūru, elektrotehniku, datorzinātni, 
inženierekonomiku un ķīmiju. Pirms lekcijas mēs 

noskatījāmies video par RTU – par tās darbību, 
novietojumu un iekārtojumu. 

Pēc prezentācijas man bija iespēja apmeklēt 
informatīvu lekciju par dronu izmantošanu. Es uzzināju 
daudz ko jaunu un neparastu par dronu izmantošanu 
mūsu ikdienišķajā dzīvē. Piemēram, lai apskatītu mūsu 
pilsētu no putna lidojuma, nav jālido ar lidmašīnu vai 
helikopteru, labāk izmantot dronu ar videokameru un 
apskatīt ainavu apmēram no 100 metru augstuma. 

 
Tālāk mūs gaidīja RTU studenti, kuri demonstrēja 

savus robotus. Mums bija iespēja parunāt par robotu 
uzbūvi, projektēšanu un grūtībām darbā. 

Šī diena atstāja daudz emociju un deva iedvesmu 
izgudrot un īstenot savas idejas. 

 
Veronika Petkeviča, 12.kl. 

  
 
 
 
Informāciju par karjeras izglītību 

sagatavoja pedagoģes – karjeras konsultantes 
Diāna Balalaikina, Anželika Anufrijeva 
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Maijs – lapu mēnesis 

Vārds “maijs” cēlies no 
pavasara plaukuma dievietes 
Maias vārda. Arī senie mēnešu 
nosaukumi par to liecina: 
latvieši teica – lapu mēnesis, 
slāvi – traveņ, čehi un slovāki – 
kveteņ un cveteņ.  

 

Oficiālās svētku un atceres 
dienas Latvijā 

1.maijs – Darba svētki. Latvijas 
Republikas Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena. 1920.gada 
1.maijā uz savu pirmo sēdi 
sanāca vispārējās vēlēšanās 
demokrātiski ievēlēti 152 deputāti 
– Latvijas Satversmes sapulce.  
4.maijs – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena 
14. maijs – Mātes diena  
 
 

Maijā atzīmē arī 
8.maijs – Nacisma sagrāves un 
Otrā pasaules kara upuru 
piemiņas diena. 
9. maijs – Eiropas diena 
15. maijs – Starptautiskā ģimenes 
diena 
17.maijs – Ugunsdzēsēju un 
glābēju diena 
18.maijs – Starptautiskā muzeju 
diena 
31.maijs – Pasaules diena bez 
tabakas 
 

  

Eiropas diena 
 

Eiropas diena, ko ik 
gadu atzīmē 9. maijā, ir 
veltīta mieram un vienotībai 
Eiropā. Šajā datumā tiek 
atzīmēta nu jau vēsturē 
iegājušās Šūmana dekla-
rācijas gadadiena. Fran-
cijas ārlietu ministrs Robērs 
Šūmans 1950. gadā Parīzē 

teica runu, kurā ierosināja Eiropā ieviest jaunu 
politiskās sadarbības veidu, kas padarītu karu starp 
Eiropas valstīm neiedomājamu. 

Viņa ideja bija tāda, ka jāizveido Eiropas 
institūcija, kas apvienotu un pārraudzītu ogļu un 
tērauda ražošanu. Nebija pagājis ne gads, kad tika 
parakstīts līgums par šādas iestādes izveidi. 
Šūmana priekšlikumu uzskata par pašreizējās 
Eiropas Savienības pirmsākumu 

Mātes diena 
.Mātes diena, nereti saukta arī par māmiņas dienu, 
ir starptautiski svētki, kas tiek svinēti par godu visām 
māmiņām. 

Mātes dienas ideja ir radusies jau neatminami senā 
vēsturē – tradīcija pavasarī atcerēties savu dzīvības 
devēju – māti – pastāvēja jau Senās Grieķijas laikā. 
Senie grieķi šos svētkus veltīja dievietei Rejai, kas ir 
māšu aizgādne. Skatoties no kristietības viedokļa, 
maijs ir veltīts Dievmātei jeb Jēzus Kristus mātei – 
Svētajai Jaunavai Marijai. 
 

 
Mūsdienās zināmās Mātes dienas pirmsākumi ir 

meklējami 16.-17. gadsimtā, Anglijā. Anglijā šajā 
dienā bērni, lai vai kur ikdienā dzīvodami, apciemoja 
un sveica savas māmiņas, svinot šo dienu nelielā 
ģimenes lokā. Māmiņām parasti dāvināja pavasara 
ziedus un nelielas dāvaniņas. 

Latvijā šo dienu sāka svinēt 1922. gadā. Mātes 
diena dažādās pasaules valstīs tiek atzīmēta 
atšķirīgos datumos, bet Latvijā tā tiek atzīmēta maija 
otrajā svētdienā, tāpēc tās datums ik gadu mainās 

 
 

Diena bez 
tabakas 

Katru gadu 31.maijā 
tiek atzīmēta Pasaules 
diena bez tabakas, kad 
tiek uzsvērts tabakas 
radītais risks cilvēku 
veselībai un valstis tiek 

mudinātas pieņemt un īstenot efektīvu tabakas 
kontroles politiku. 
Ik gadu tabakas epidēmija nogalina 6 miljonus 
pasaules iedzīvotāju, no kuriem vairāk nekā 600 000 
ir nāves gadījumi pasīvās smēķēšanas rezultātā. 

Pēc jaunākajiem Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) datiem, Latvijā ikdienā smēķē 36% 
ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecuma grupā no 15 
līdz 64 gadiem, kas ir viens no augstākajiem 
smēķētāju īpatsvariem Eiropas Savienībā (ES). Pērn 
ikdienā smēķēja 52% vīriešu un 21% sieviešu, 
savukārt pēdējā gada laikā smēķēšanu atmetuši vien 
2% ikdienas smēķētāju. 

Lai mazinātu tabakas lietošanu bērnu un jauniešu 
vidū, SPKC rīko kampaņu „Brīvs”, kuras ietvaros 
īsteno plašu aktivitāšu klāstu, tajās iesaistot bērnus 
un jauniešus visā Latvijā. Kampaņas ietvaros pērn 
tika izveidota mobilā aplikācija „80 brīvdienas”, kas 
paredzēta kā palīgs, lai atturētos no kaitīgiem 
ieradumiem, t.sk. smēķēšanas.  
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Lai vasarā atpūta būtu droša 
 

Lai atpūta pie ūdens būtu droša ir vērts 
ievērot dažus drošības noteikumus: 
• Visdrošāk ir peldēties īpaši šim mērķim 

paredzētās peldvietās. Ja tādas nav, 
atcerieties, ka peldvietas krastam jābūt 
lēzenam, vēlams ar cietu pamatu. Upēs 
jāizvēlas vieta, kur ir vismazākā straume, 
tuvumā nav atvaru vai citu bīstamu vietu. 
Nepeldiet nepazīstamās vietās! 

• Ejot peldēties, ņemiet līdzi draugu, lai 
rodoties problēmām Jums būtu kāds, kurš 
spēs palīdzēt. 

• Pirms peldēšanās brīdiniet savus 
draugus, ja neprotat peldēt. Nepārvērtējiet 
savus spēkus! 

• Ja vizināsieties ar kādu peldlīdzekli, 
obligāti uzvelciet glābšanas vesti. 

• Nepazīstamā vietā uzreiz neleciet 
ūdenī! Vispirms pārliecinieties, ka ūdens 
tilpne ir pietiekami dziļa, vai tās gultnē nav 
kādi šķēršļi. 

• Ja esiet pārkarsis saulē, ūdenī ejiet 
lēnām, lai izvairītos no straujas ķermeņa  
 
temperatūras maiņas, jo var sākties 
krampji. 

• Ja esiet iekļuvis straumē, saglabājiet 
mieru, peldiet pa straumi uz priekšu, 
cenšoties nokļūt tuvāk krastam. 

• Atrodoties uz matrača vai peldriņķa 
nepeldiet tālu no krasta, jo piepūšamais 

peldlīdzeklis var saplīst vai arī vējš var to 
iepūst dziļumā. 

• Ūdenī nevajag jokojoties skaļi saukt 
«Palīgā! Slīkstu!», jo situācijā, kad tiešām 
būs vajadzīga palīdzība, neviens vairs 
Jums nepievērsīs uzmanību. 

• Slīkstoša drauga glābšana var 
apdraudēt pašu glābēju, tādēļ pirms 
glābšanas uz ūdens jānovērtē situācija un 
savas iespējas. Visdrošākā ir glābšana no 
krasta, nelaimē nonākušajam pametot 
virvē iesietu glābšanas riņķi. Noderēs arī 
bumba vai kādi citi peldoši priekšmeti, kuri 
slīkstošajam palīdzētu noturēties virs 
ūdens. 
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Mīļi sveicam  
dzimšanas dienā 

 

Valentīnu Jegorovu 
Raisu Trofimoviču 
Jeļenu Markovu 
Tatjanu Mihejevu 

Lai rokām vienmēr ir ko darīt,  
Lai makā vienmēr ir pāris monētu,  
Lai saule vienmēr spīd logā,  
Lai lietum vienmēr seko varavīksne,  
Lai draugs vienmēr pastiepj palīdzīgu 
roku,  
Un lai Dievs pilda sirdi ar prieku. 
 


	1. lpp.
	Учащихся

	2 lpp
	Erasmus+ projekta aktivitātes
	ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3) (Parent Involvement in Education- To Get Sweet Results).

	а что у нас

	3 lpp
	а что у нас

	4 lpp
	Erasmus+ pieredzes apmaiņas seminārs Portugālē
	(Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta finansējuma līgums Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības ...

	dalība projektos

	5 lpp
	напутствие выпускникам

	6 lpp
	Uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu
	Nodarbību cikls “Es un mans laiks”
	Veiksmīgas karjeras veidošanas pamatprincipi
	Seminārs “Karjeras iespējas medicīnas nozarē”
	karjeras izglītība

	7 lpp
	“SkillsLatvia 2017”
	Rīgas Tehniskās universitātes lekcijas-meistarklases
	karjeras izglītība

	8lpp
	mūsu kalendārs

	9.lpp
	отдохни!


