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Jauns gads klāt! 

Gribas, lai baltā pasaulē 
balti sniegi snieg, 
Un pa baltiem lielceļiem 
balti cilvēki iet. 
Un, lai baltos cilvēkos 
baltas domas dzimst. 
Un, lai baltās 
darbdienās 
balti svētki ir. 
                     I. Ziedonis 

Nākamajā gadā vēlam  365 priecīgus rītus, zvaigžņu apmirdzētus 
vakarus. 52 daudzsološas  nedēļas. 12 pārvērtību mēnešus un 4 
lieliskus gadalaikus! 
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Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. 
gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas 
aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā 
un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 
27. janvārim. Plašākā nozīmē šis apzīmējums var 
tikt attiecināts uz laika periodu līdz 1991. gada 21. 
augustam, kad notika pēdējais OMON specvienību 
uzbrukums Jēkaba ielas barikādēm. 

 
Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās ne 
tikai deva pretsparu OMON specvienībām, bet arī 
ar plaša starptautiskā atbalsta palīdzību novērsa 
PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli 
Latvijā un no Krievijas ievest PSRS regulāro 
karaspēku. Kopš 1996. gada janvāra vairāk nekā 
30 tūkstoši barikāžu aizstāvju ir apbalvoti ar 
Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm. 

1991. gada 13. janvārī  Rīgā Daugavmalā 
notika lielākā demonstrācija Latvijas vēsturē. Tajā 
piedalījās aptuveni 700 000 cilvēku, lai protestētu 
pret iespējamo Padomju Savienības agresiju pret 
Baltijas valstīm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pēc manifestācijas daudzi cilvēki palika Rīgā un 
cēla barikādes ap parlamenta ēku, valdības namu, 
radio un televīzijas ēkām.  

 
 
 
 

 
 
 

     Sabiedrības aktīvā iesaiste, bloķējot pieejas 
valsts pārvaldes iestādēm un stratēģiskiem 
objektiem (barikādes), izjauca mēģinājumu 
Barikāžu izveidošanā iesaistījās iedzīvotāji no 
visas Latvijas, lauku reģionu pārstāvji ieradās ar 
smago lauksaimniecības, mežizstrādes u.c. 
tehniku. Tika organizētas dalībnieku dežūras un, ja 
nepieciešams, nodrošināta regulāra dalībnieku 
nomaiņa. Brīvprātīgie piegādāja pārtiku, bija 
sagatavoti medicīniskās palīdzības sniegšanas 
punkti, kuros dežurēja mediķi. Barikādēs tiešā 
veidā piedalījušies aptuveni 40–50 tūkstoši 
cilvēku, netiešā veidā dažādos mītiņos – vairāki 
simti tūkstošu iedzīvotāju. Katrā objektā barikādes 
tika veidotas, vadoties pēc reālās situācijas.     
Veidojot barikādes ap Ministru Padomes ēku, tika 
izmantotas gan smagās automašīnas, tās 
novietojot ciešā kolonnā, gan arī kokmateriāli.        
16.janvārī sāka aktivizēties OMON vienība. 
Apšaudē pie Vecmīlgrāvja tilta gāja bojā 
Satiksmes ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks. 
Tomēr asiņainākie notikumi risinājās 20.janvārī, 
kad OMON mēģināja ieņemt IeM ēku. Bojā gāja 
pieci cilvēki, kuru vidū bija skolnieks Edijs 
Riekstiņš, divi iekšlietu darbinieki - Vladimirs 
Gomonovičs, Sergejs Konoņenko - un Rīgas 
kinostudijas operatori Andris Slapiņš un Gvido 
Zvaigzne. 
 

   1991. gada barikāžu notikumi ir viens no Latvijas 
neatkarības atgūšanas simboliem. Pēc 
neatkarības atjaunošanas tiek rīkoti plaši barikāžu 
notikumu piemiņas pasākumi. Barikāžu 
dalībniekiem ir piešķirtas barikāžu dalībnieku 
piemiņas zīmes. Kopš 2001. gada Krāmu ielā 3, 
Rīgā, ir atvērts 1991. gada barikāžu muzejs, 
darbojas 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība. 

Rīgā notiek vairāki barikāžu gadadienai 
veltīti atceres pasākumi. Pieminot 1991.gada 
barikāžu laiku, pusdienlaikā tika iedegti piemiņas 
ugunskuri gan Doma laukumā, gan pie Saeimas 
nama. 
 

AГУ Kalendārs 
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Barikāžu laiks 



 
 
 
 
       Pasaules Sniega diena (World Snow Day) ir      
Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) 
ikgadējs sniega festivāls bērniem, kas vienlaicīgi 
notiek dažādās vietās visā pasaulē. Tā ir daļa no 
FIS programmas „Vediet bērnus uz sniega”, kuras 
mērķis ir dot bērniem iespēju iepazīt un arī 
izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. 
Sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt 
nākamos čempionus, bet gan dot iespēju bērniem  
pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var kļūt par 
viņu ikdienu, kas sniedz pozitīvas emocijas un 
nodrošina veselīgu dzīvesveidu.  

 
.  
 
      
       
 
 
 
      Šī gada 17.janvārī, Daugavpils Universitātes 
aktu zālē notika koncertuzvedums, kurā piedalījās 
mūsu skolas 3.c klases tautas deju kolektīvs, 
izpildot Latgales dančus raitā deju solī. Paldies 
deju kolektīva vadītājai Marinai Meduņeckai, 
klases audzinātājai Alīnai Šumilo. 
           Sagatavoja A.Šumilo, 3.c kl. audzinātāja 
 
 

 
 
 

       
 
 
 

 
      Pasauless Sniega dienas starptautiskais moto: 
“Explore, Enjoy, Experience.” 
 
Šī gada 16.janvārī 
3.c un 4.c klašu 
skolēni kopā ar 
skolotājiem Alīnu 
Šumilo, Karīnu Go-
mola un Sergeju 
Kiseļovu pasākumā 
veltītu Pasaules 
sniega dienai. Mēs 
bijām ļoti priecīgi, ka 
mums tika dota tāda 
iespēja piedalīties 
šajā jaukā ziemas 
pasākumā. Mēs visi 
guvām daudz 
prieka, veselību, 
draudzīgas emocijas, jo ziema mums dāvāja 
saulainu un prieka pilnu dienu. 
 

Sagatavoja K.Gomola, 4.c kl.audzinātāja 

AГУ AKTIVITĀTES 
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Pasaules sniega diena 

Jaunā gada muzikāls 
 koncertuzvedums 

Jauno Ģeogrāfu konkurss 

Šī gada 20. janvārī Latgales pilsētā Viļāni notika  
kārtējais Jauno Ģeogrāfu konkurss. Jaunie 
ģeogrāfi  atbildēja uz jautājumiem, saistītiem ar 
kalnu valstu atpazīšanu,  kalnu virsotnēm. Mūsu 9. 
b klases skolēns Daniels Siļčonoks ieguva ceturto 
vietu. 
       Sagatavoja S.Rudjko, geogrāfijas skolotāja 



 
 
 
 
 

Šī gada 24. janvārī 
Daugavpils Univer-
sitātē norisinājās 
nodarbību cikls 
„Neparastā fizika 
parastajā ikdienā”. 
Šī cikla ietvaros 
skolēniem bija 
iespēja doties eks-
kursijā pa Daugav-
pils Universitātes 
Inovatīvās mikro-
skopijas centru, 
aplūkot Dzīvības 
zinātņu un tehno-

loģiju korpusu, kā arī paviesoties astronomiskajā 
observatorijā.  
 
 
 
 
 
 
 
  Š.g. 25. janvārī  ikviens dizaina nozares 

interesents varēja 
apmeklēt aizraujošu 
semināru „Dizaina 
nozares potenciāls 
un attī-stības 
perspek-tīvas”, kas 
norisi-nājās PIKC 
Daugav-pils Dizaina 
un mākslas 
vidusskolā „Saules 
skola”.  Šajā 
seminārā piedalījās 

divas mūsu skolas skolnieces. Pasākuma otrajā 
daļā norisinājās praktiskas darbnīcas „Iepazīsti 
dizaina izglītības dažādību”, kas tika īstenotas 
ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros. 
     Skolēniem piedāvātās darbnīcas bija ļoti 
daudzveidīgas, un skolēni, izvēloties sev 
interesējošo jomu, varēja pielietot esošās 
zināšanas praksē un iegūt jaunas prasmes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Lai arī laiks bija apmācies un aiz loga putināja 
sniegs, tik un tā bija interesanti ielūkoties 
astronomijas pasaulē.  
Skolēniem bija iespēja ieklausīties Daugavpils 
Univer-sitātes docētāju stāstījumā, uzdot sev 
interesējošus jautājumus un piedalīties diskusijā 
par fizikas zinātnes nozīmi, izglītības iespējām un 
plašajām perspektīvām nākotnē.  
Vēl jo interesantāka skolēniem šķita praktiskā 
darbnīca, kurā tika aplūkoti eksperimenti, kas 
saistīti ar ikdienišķu fizikālu parādību 
demonstrēšanu un skaidrojumiem, kā arī 
piedalīties praktiskajā darbnīcā „Astoņkājis”. 
 
 

  Sagatavoja Anželika Anufrijeva,pedagoģe – 
karjeras konsultante 

 
 
 
 
 
 
 

izveidojot kādu 
praktisku izstrā-
dājumu.Savukārt 
teorētiskajā se-
mināra daļā, kas 
tika organizēta 
ar Valsts izglī-
tības attīstības 
aģentūras Infor-
mācijas un 

karjeras atbalsta departamentu, skolēniem 
izveidojās padziļināts priekšstats par dizaina 
nozares mantojumu, attīstības tendencēm, 
inovācijām Latvijas robežās, kā arī Eiropas dizaina 
atpazīstamību pasaulē.  

Dizainere Evita Staģīte lieliski motivēja 
skolēnus ticēt saviem sapņiem, nebaidīties no 
izaicinājumiem un izstāstīja par modes dizaina 
industriju, konkurētspēju un izaicinājumiem tajā.  

 

   Sagatavoja Diana Balalaikina, pedagoģe –     
karjeras konsultante 

 
 
 
 
 
 
 
  

AГУ KARJERAS IZGLĪTĪBA 
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        Nodarbību cikls „Neparastā fizika parastajā ikdienā” 

 

Seminārs „Dizaina nozares potenciāls un attīstības 

perspektīvas” 

 



 Собака  -   одиннадцатый знак 
китайского гороскопа.  Год      
Собаки по китайскому 
календарю: 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018. 
Год Желтой Земляной Собаки в 
2018-м наступит 16 февраля. 
Именно тогда хозяйка года 
полноценно войдет в свои 
права. Собака отличается 
спокойствием       и справедли-
востью, обычно она сглаживает 
конфликты и воздает за заслуги 
прошлых лет. Но при этом 
хозяйка года нетерпелива к тем, 
кто не разделяет ее ценности. 
 
 
 
 
 
 

 
 

AГУ INTERESANTI 
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Atvēli laiku sapņiem, 
Jo tie Tevi aiznesīs līdz pat 
zvaigznēm. 
Atvēli laiku, kad mīlēt un būt 
mīlētai, 
Jo tā patiesi ir debesu dāvana. 
Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek 
ap Tevi, 
Jo diena ir par īsu lai ļautos 
skumjām. 
Atvēli laiku smiekliem, 
Jo smiekli ir dvēseles mūzika! 

Кому Собака подарит удачу 

Также Собака помогает прин-
ципиальным, но важно, чтобы их 
усилия были направлены во 
благо. На покровительство Жел-
той Собаки могут рассчитывать 
трудолюбивые и дружелюбные 
люди.  
 

        Знаменитости, родив-
шиеся в год Собаки: Михаил 
Лермонтов, Бертольд Брехт, 
Лопе де Вега, Жан-Батист 
Мольер, О'Генри, Александр 
Дюма, Плутарх, Уинстон 
Черчилль, Цицерон, Наоми 
Кэмпбелл, Майкл Джексон, 
Элвис Пресли, Софи Лорен, 
Мадонна, Ги де Мопассан, 
Сидни Поллак, Клаудиа 
Шиффер, Виктор Гюго, Шэрон 
Стоун,  Мать Тереза. 
 

Подготовила О.Юшкена, 8.а 

Дед Мороз- неизменный герой новогоднего 
праздника. И даже если мы в него уже не 
верим, все равно в душе надеемся, что, может 
быть, мы ошибаемся, и он есть и обрадует нас 
своими подарками. А веру в это подкрепляют 
рассказы тех, кто побывал на самом деле в 
гостях у Деда Mороза. И среди этих 
счастливчиков ученица 8 а  Диана Застенчик и 
ее мама. Наши журналисты, узнав об этом, 
взяли у них интервью. 
- Поместье Деда Мороза находится в 
Белоруссии в Беловежской пуще. Круглый год 
главный новогодний волшебник принимает 
гостей в самом большом и древнем лесу 
Европы, где росла самая высокая живая 
новогодняя ель в мире,- рассказывает Хелена 
Застенчик. 
 
 

- Мы видели украшенные ажурной резьбой 
деревянные домики и  скульптуры волшебных 
персонажей. Емеля нам свои загадки 
загадывал, Пасечник мед предлагал. Вокруг 
наряженной ели все водили хороводы. Мы 
были на поляне, где встречаются все 12 
месяцев: там для них всегда горит костер. 
Повсюду чувствуется сказочный дух,- делится 
впечатлениями Диана. 
     После окончания интервью мы подумали, 
что, может, стоит в канун следующего нового 
года написать письмо Деду Морозу, чтобы 
вернуться в детство и почувствовать себя как  
в сказке. 

                                                                                                       
Подготовил  М. Антонов, 8 а 

В резеденции  Деда Мороза 

Anželiku Anufrijevu 
 Irinu Grodzi 
Zinaīdu Ņikitinu 
Ludmilu 
Voicehovsku         
Jeļenu Osipovu 
Valentīnu Ribakovu 
Žannu Špoģi 
Alīnu Šumilo 
Svetlanu Rudjko 
Natāliju Mickeviču 
Ausmu Delvere 
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