
  
 

Mūsu asinis šī zeme, 
Mūsu valsts un brīvā slava. 

Tādu cilvēku, kā mums ir, 
Tādu pasaulē vairs nava.  
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Mūsu asinis šī zeme, 
Mūsu valsts un brīvā slava. 

Tādu cilvēku, kā mums ir, 
Tādu pasaulē vairs nava.  

A. Čaks.  
 

Atdod darbam sevi, darbs godās tevi.  
                                   Sakāmvārds 

Projektu nedēļas kaleidoskops 
   No 5. līdz 9. februārim skolā noritēja projektu 
nedēļa. Šogad projektu nedēļas tēma 
“Gatavojoties Latvijas simtgadei un skolas 30 
gadei”. Katra klase izvēlējās savu apakštēmu, 
bet galvenais mērķis- audzināt  patriotisma jūtas 
pret savu dzimto zemi – Latviju  un lepnuma 
jūtas pret savu skolu, popularizēt skolas tēlu. 
Tika attīstītas gan skolēnu radošās, gan 
kreatīvās spējas.       

Projektu nedēļas laikā varēja darboties dažādās 
grupās un izmantot daudzveidīgu aktivitāšu 
iespējas – iepazīties ar nozīmīgākajiem pilsētas un 
republikas objektiem; satikt un iepazīt daudzas 
interesantas personības; iesaistīties dažādās 
sportiskās un izzinošās aktivitātēs; kā arī Eiropas 
Savienības projektu ( e-Twinning, Erasmus+) 
darbā. Iegūta informācija bija jāapstrādā, jāatlasa 
interesantākais materiāls. 
 

Projektu nedēļas noslēgumā visas klases prezentēja savus darbus. Gatavojoties skolas 30.gadadienai 
un Latvijas simtgadei, mēs plānojam izmantot visus materiālus, kuri bija izveidoti projektu nedēļas laikā.  
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,5.b 6.a  kl. projekti; 
                                    8.-12. klašu grupā – 8.a, 9.a, 10.,12. kl. projekti. 
 

Sagatavoja direktora vietniece  izglītības jomā  A.Ivanova 
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https://aforismi.lv/sakamvards/10696


 
 
 
5.b klase.Strādājot ar projektu, mēs  uzzinājām, 
ka pirmo reizi Olimpiskajās spēlēs Latvijas sportisti 
piedalījās 1912. gadā. Mūsu klase piedalījās 
LVOK zīmējumu konkursā ,,Latvijas olimpieši 
Olimpiskajās spēlēs 2018”. 

______________________________________ 
                       _____________________ 

 

 

6.a klase.  Mūsu klase projektu nedēļas laikā 
nolēma piedalīties starptautiskajā projektā, kas 
veltīts Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas 
simtgadei. Mēs veidojām radošus darbus dažādā 
tehniskā izpildījumā: grafika, glezniecība, 
aplikācija, kolāža, aušana ,adīšana, tamborēšana. 
Aicinām skolotājus, skolēnus un vecākus 
piedalīties akcijā, kas veltīta Latvijas simtgadei 
,,Brīnišķīgā sega Latvijai”. 

______________________________________ 
                      ___________________ 

 
 
 
2.c klase. Projektu nedēļas laikā mēs uzzinājām 
daudz interesantu faktu par mūsu dzimto pilsētu. 
Apmeklējām skolas muzeju un uzzinājām skolas 
vēsturi.  
 
   

Ļoti interesants bija apmeklējums   Daugavpils    
māla   un mākslas centra.                         

____________________________________ 
                       ___________________ 
 
 
 
  8.a klase. Mūsu klase gatavo izstādi ,,Mēs savai 

skolai”, veltītu  skolas jubilejai  un atjauno 
ekspozīciju ,,Mēs savai pilsētai un valstij” 3. 
stāvā. Esam sev atklājuši skolas vēstures 
lappuses. Ar interesi iepazināmies ar Latvijas 
kultūras mantojumu un cilvēkiem, kuri nesuši 
Latvijas   vārdu pasaulē.    

       

          ________________________________ 
                   ____________________ 

 
 
  
    
  6.c klase. Tēmas ietvaros mums bija diezgan   
plašas iespējas parādīt latvju zīmes, novadu 
tautas tērpus, populārākās personības.   
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Latvijas sportistu vizītkartes 

Brīnišķīgā sega Latvijai 

    Latvijai 100. Skolai 30. 

Latvijas lepnums 

       Mūsu  pilsēta  - Daugavpils 



 
 
 
 
6.b klase. Projektu nedēļā mēs   izstrādājām tēmu 
,,Mana Dzimtene – mana dvēsele”. Apmeklējām 
Piekrastes bibliotēku, kur mums pastāstīja par 
cilvēkiem, kuri ar savu darbu veicinājuši Latvijas 
vārda atpazīstamību. Rakstījām vēstules Dzimtenei 
un veidojām piecrindes. Mūsu darba rezultātā tika  
izveidota spēle un videosižets ,,Es atzīstos Tev 
mīlestībā, Latvija!” 
 

 
________________________________________ 
           __________________________ 
 
 
 
 
 
2.a klase. Izpētījām mūsu valsts dārgumus: karogu, 
ģerboni, himnu, latus, tautastērpus, Brīvības 
pieminekli, kā arī Dziesmu un deju svētku tradīcijas. 
Esam noskatījušies filmu par Latvijas prezidentiem. 
To visu atspoguļojām  prezentācijā. 
 
 

_________________________________________ 
                 ______________________ 
  
 
 
4.a klase. Veidojām radošo darbu ,,Mana pilsēta”, 
pētījām senās atklātnes ar mūsu pilsētas skatiem, 
iepazināmies ar pilsētas vēstures lappusēm. 
       

         Par paveikto darbu esam  sagatavojuši 
prezentāciju. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         _____________________________________ 

                  ____________________ 
 

         10.klase. Projektu nedēļas laikā mēs bijām ļoti 
darbīgi un aktīvi: iestudējām dejas Lieldienu 
uzvedumam, sagatavojām videofilmas “Latvija 
mirkļos”, “Skola no pirmssākumiem lidz...”, 
izmēģinājām savus spēkus ZPD aizstāvēšānā. 

 
 

       ______________________________________ 
                      _____________________ 
 
 

 
   8.b klase.  Mūsu klase projektu nedēļas laikā    
nolēma izveidot albumu  ar nosaukumu 
“Gadsimta lepnums”. kurā tiks parādīta kultūras 
dzīve, cilvēki, daba. 

 

      _____________________________________ 
                _______________________ 
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Skola no pirmssākumiem lidz... 

 Dzimtene – mana dvēsele 

 

Latvijas personības un  dārgumi 
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Mūsu pilsēta – Daugavpils 

Gadsimta lepnums 



 
 
 

 

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). 

    Projektu nedēļas laikā 10.klases skolēni 
kopā ar skolotāju Ž.Špoģi veica darbu 
Erasmus+ projektā, kurā plānotais rezultāts 
bija kalendāra publicēšana, video prezentācija 
par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 
16.vidusskolu, kā arī apkopota informācija par 
tēmu „Interesanti fakti par cilvēka 
smadzenēm”. 
     Pirmdienas aktivitātes bija iepazīšanās ar 
darba gaitu, pienākumu sadale un kalendāra 
lappuses pārbaude. Pirmdienas rezultāts bija 
kalendāra nodošana publicēšanai.Otrdien 
skolēniem bija darbs ar internetu, kā arī 
PowerPoint prezentācija. Internetā atrasto 
materiālu par tēmu ” Interesanti fakti par 
cilvēka smadzenēm” skolēniem izdevās 
sistematizēt. Dienas beigās bija atskaite par 
darba gaitu. 
   Trešajā dienā skolēnu darbs bija vieglāks, jo 
vajadzēja izveidot prezentāciju par Latviju, 
mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu. 
Darbs bija izpildīts ātri, jo 10.klases skolēni jau 
zināja daudz informācijas par šo tēmu un 
viņiem bija daudz materiāla.Ceturtdienas 
mērķis bija izanalizēt un sistematizēt visu 
atrasto informāciju. Kā arī bija darbs ar 
dokumentāciju. 
    Pēdējā projektu nedēļas dienā skolēniem 
bija jāprezentē darba rezultāti uz skolas 
skatuves. Skolēni prezentēja kalendāra 
lappuses, video prezentāciju par Latviju, mūsu 
pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu, kā arī 
tēmu ”Interesanti fakti par cilvēka 
smadzenēm”. 
    Projektu nedēļas laikā padarītais darbs 
10.klases skolēniem un Ž.Špoģei noderēs 
braucienam uz Grieķiju un Poliju. 

Sagatavoja Žanna Spoģe, projekta vadītāja 

 

 

 

 

    Projektu nedēļas ietvaros 9.a klases skolēni 
uzsākuši divus starptautiskos e-Twinning 
projektus. Viens no tiem ir projekts “APU- 
Challenge!’’ 
     Projekta mērķi: popularizēt APU 
programmu aiz robežas; iepazīstināt ar 
uzvedības noteikumiem; stiprināt     skolēnu 
gatavību sadarbībai. 
    Projekta ,,APU- Challenge’’ autori piedāvā 
savu Pozitīvās Uzvedības Atbalstu, kur katra 
dalībvalsts, pieņemot stafeti (videomateriālu), 
dalīsies pieredzē šajā jautājumā. Latvijas 
komanda ir izveidojusi atbalsta materiālu, kurš 
palīdz skolēnam izprast, ka justies laimīgam 
var tad, kad jūti, ka tevi ciena. 
    Aicinājums pārņemt videoklipu par pozitīvu 
uzvedību radīšanas stafeti ieinteresēja 
partnerus no Ukrainas, Gruzijas un Turcijas.     
Par projekta ‘’Challenge’’ dalībnieku var kļūt 
jebkura vecuma un jebkuras mācību iestādes  
audzēknis – no bērnudārza līdz augstskolai.    
Projekts ‘’Challenge’’ veido pareizas 
uzvedības etiķeti stundās un pozitīvu 
uzvedības attieksmi dažādās ikdienas 
situācijās. 

     Projekta beigu rezultāts būs vebsaites 
izveide, kur tiks izvietoti dalībvalstu videoklipi, 
ar kuriem varēs iepazīties visi interesenti. 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, projekta vadītāja 
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   Starptautiskie projekti  
      e-Twinning – 2018 

 

Projekts Erasmus + 

 



 

 
     Š.g. februārī projektu nedēļas laikā mūsu 
skolā notika ZPD lasījumi 10. un 11.klasēs. 
Prezentācijas  informātikas, bioloģijas, 
vēstures un psiholoģijas jomās sagatavoja 
V.Meduņeckis, A.Apanoviča un J.Baranovska, 
A.Balinska, R.Kusiņš un M.Tihonovs, 
M.Marecka, T.Soldatjonoka, V.Pečonka, 
A.Tesviņa-Odiņeca un A.Timofejeva.  

 

 

     Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta 
Junior Achievement karjeras izglītības programma 
1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni 
apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā 
vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba 
ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus 
ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai 
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba tirgum.  
    Lai ēnotu kādu prosesijas pārstāvi, jauniešiem 
no 16.janvāra līdz 4.februārim bija jāizpēta visi 
uzņēmumu piedāvājumi, jāizvēlas interesējošā 
profesija un darba vieta un, piesakoties ēnot, 
jāiesniedz motivācijas vēstule. 14.februārī 
norisinājās Ēnu dienas 2018 aktivitātes.     
    Arī mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās šajā 
procesā.Veronika Astafjeva (10.kl.) un Tatjana 
Soldatjonoka (10.kl.) devās uz Valsts policijas 
iecirkni, kur viņām pastāstīja par izglītības 
iespējām un policijas darbinieka ikdienas darba 
pienākumiem, meitenes arī piedalījās dežūras 
izbraukumā pa pilsētu un mācījās aizpildīt 
protokolu. 

 

 

 
Savu ZPD darbu ir jau uzrakstījuši 
V.Čebuņičeva un J.Kaļiņina – matemātikā, 
G.J.Baranovs un L.Škuts – ekonomikā, 
E.Drizlionoks un A.Lapkovskis – infor-
mātikā, V.Andrejeva, T.Čumičkina, M.Nipāne- 
“Pelējuma pētījums”, D.Gorkina un 
M.Mihailova –“Krāsas iegūšana no auģiem”, 
N.Kuzmina un A.Vanaga- “Radiācijas fons 
Daugavpilī”. ZPD reģionālā konference notiks 
23.martā, un labākie darbi tiks izvirzīti šai 
konferencei. Novēlam veiksmi! Liels paldies 
skolēniem par ieguldīto darbu  un pedagogiem 
J.Bernānei, J.Markovai, I.Grodzei, 
L.Krukovskai, J.Bleidelim par skolēnu  
atbalstu. 
                             Sagatavoja direktora vietniece  
                                         izglītības jomā  A.Ivanova. 

    

 

 
     Savukārt Valērijs Meduņeckis (10.kl.) devās uz 
BENU Aptieka Latvija, lai iepazītu farmaceita 
profesiju un saprastu, vai tā viņam ir piemērota un 
kuriem mācību priekšmetiem jāpievērš lielāka 
uzmanība. 11.klases skolniece Jūlija Kaļiņina 
ēnoja finanšu konsultantu bankā Swedbank, bija 
ļoti aktīva un zinātkāra, piedaloties Ēnu dienas 
sarunās un iegūstot zināšanas par darbu bankā. 
Savukārt 8.A klases skolnieces Katrīna Horsta un 
Valērija Minčenko savu profesiju un amatu izpēti 
sāka ar izglītības jomu. Katrīna tuvāk iepazina 
psihologa profesiju un tās īpatnības, ēnojot skolas 
psihologu Daugavpils 10. vidusskolā, bet Valērija 
devās uz J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu 
ģimnāziju, lai iepazītu iestādes vadītāja ikdienas 
darba pienākumus un amata prasības. Veronika 
Kaškure (11.kl.) Daugavpils pilsētas domē ēnoja 
priekšsēdētāja 1.vietnieka amatu, viņai bija pat 
iespēja piedalīties Domes sēdē (objektīvu iemeslu 
dēļ ēnošana notika 15.februārī). 
   Aktīvi iesaistoties Ēnu dienā, skolēni guva 
jaunas zināšanas un pieredzi. Pēc viņu 
atsauksmēm, tā ir unikāla iespēja iepazīt profesiju 
un amatu pārstāvju darba ikdienu un uzdot 
profesionāļiem sev interesējošus jautājumus. 
   
           Informāciju sagatavoja Anželika Anufrijeva,           
pedagoģe – karjeras konsultante  
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Rotaļājamies  kopā ar 
draugiem! 

 
    Rotaļas patīk visiem, it sevišķi mums, 
bērniem. 15.februārī mēs, 5. klases skolēni, 
interesanti pavadījām laiku  centrā ”Jaunība”, 
kur notika pilsētas konkurss „Rotaļu un rotaļlietu 
svētki”. 
   Mēs centīgi gatavojāmies tam: izdomājām un  
noformējām galda spēli „Brīnumainajā 
zemūdens  valstībā”. Meitenes radoši, ar 
dziesmām,  prezentēja savu rotaļlietu . 

Dažādās stacijās mēs pielietojām savas spējas, 
talantus un fantāziju oriģinālo dāvanu 
izgatavošanā. Jaunas zināšanas un prasmes  
mums noderēs, kad gatavosimies Lieldienu un 
Mātes dienas svinēšanai.  
   Cik jauki, mēs ieguvām 1. vietu, labu 
garastāvokli un gandarījumu par izcili paveikto 
darbu! 
   Vēl viena interesanta lapaspuse mūsu skolas 
dzīvē! 
            Sagatavoja O. Bogdane, V. Kazakeviča 5.a   
 

12. februārī Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzejā notika radošais vakars “Gaismas 
stariņi”. Tas bija konkursa “Gaismas stariņi Latvijas 
simtgadei’’  noslēguma pasākums. Konkursa mērķis 
- izzināt jaunos talantus literārajā un tēlotājmākslas 
jomā Daugavpils vispārizglītojošajās skolās. 
Projekta organizatori – Starptautiskā Rērihu Centra 
Latvijas nodaļas Daugavpils grupa un Daugavpils 
bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”. 

No mūsu skolas konkursā  piedalījās  Nikita 
Arefjevs, 9.b kl.skolnieks (skolotājs konsultants 
Žanna Ugarenko, krievu valodas un literatūras 
skolotāja). Viņa darbs  publicēts  bērnu radošo 
darbu krājumā “Gaismas stariņi Latvijas simtgadei», 
kā arī Ņikitam piešķirts laureāta nosaukums 
«Gaismas stariņš» literatūras jomā. 

Savukārt nominācijā ,,Saules stariņš 
tēlotājmākslā” kā labākais tika atzīts Olesjas 
Bogdanovas (5.a) darbs (skolotājs  konsultants 
Jadviga Osipova, mājturības skolotāja). Viņas 
zīmējums «Latvijas dzimšanas diena” rotā krājuma 
titullapu. 
       Sagatavoja Ž.Ugarenko, krievu valodas skolotāja 
                 

Gaismas stariņi Latvijas 
simtgadei 

Brīnišķīgā teātra pasaule! 

Brīnišķīgā teātra pasaule! Katrs teātra apmeklējums ir svētki, 
iespaids uz visu mūžu. Š.g. 20.februārī 2.b  un 4.c klašu skolēni 
kopā ar klases audzinātājām V.Vasiļonoku un K.Gomolu devās 
izbraucienā uz Daugavpils teātri, kur noskatījās deju izrādi 
"Čipolīno". Kurš no mums nav lasījis  Džanni Rodari pasaku 
„Sīpoliņa piedzīvojumi”? Šis drosmīgais puika-sīpoliņš  pazīstams 
visiem.  Teātris apvienoja pasaku un deju, un mēs bijām šī 
brīnuma  liecinieki.                                                   . 
 Paldies par atbalstu T.Pečonkai, L.Voicehovskai un 
L.Budrevičai.  
                                          Sagatavoja K. Gomola, 4.c kl.audzinātāja 
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Ar skolu sirdī un dvēselē 
3.februārī skolā notika tradicionālais Absolventu vakars. Tā ir diena, kad pēc vairākiem gadiem atkal 
var satikt savus klasesbiedrus un skolotājus. Šajā vakarā absolventi kavējās  atmiņās par 
aizgājušajiem skolas gadiem, vēlreiz atgriezās bezrūpīgajā bērnībā. Skola vienmēr ir bijusi radošu 
ideju šūpulis, mājas, patvērums, labu zināšanu ieguves vieta, kur laimīgi ir bijuši visi. Ir tik jauki atkal 
atnākt uz savu klasi, nokļūt draugu vidū, uzzināt, ko sasnieguši klasesbiedri.Skolā ir izveidojusies 
tradīcija, ka īpaši atceramies klases, kuras skolu beigušas pirms pieciem, desmit, piecpadsmit  
gadiem. Viņi tika aicināti uz skatuves, kur piedalījās dažādās spēlēs, kuru laikā varēja  atcerēties 
savus skolas gadus. Ir patīkami, ka skolas absolventi neaizmirst savu skolu, skola mūsu 
absolventiem ir sirdī un dvēselē uz visu mūžu. Aktu zālē svētki noslēdzās ar skolas valsi, pēc kura 
absolventiem bija iespēja satikt savus skolotājus. 
                                                               Informāciju sagatavoja direktores vietniece Regīna Urbanoviča 
 

Ziemassvētki-3000 
 

7. februārī skolas aktu zālē tika izrādīts uzvedums Ziemassvētki-3000. Tā ir ielūkošanās nākotnē, 
3000. gadā, ar atskatu pagātnē, mūsu ēras pirmssākumā - 1. gadā. Uz fantastisko nākotnes 
tehnoloģiju fona apstiprinājumu gūst garīgās vērtības un kultūra.  
Ļoti izjusti Bībeles stāstā par Kristus dzimšanu spēlēja Veranika Truboviča, Viktorija Andrejeva, Diāna 
Božko ( 11.kl.), Andrejs Vlasenko (12. kl.), Valērija Pečonka, Valērijs Meduņeckis, Anastasija Balinska, 
Taisija Djaģiļeva, Jekaterina Čurakova (10. kl.) un 3.c klases deju grupa. 
Viss mainās- attīstās tehnoloģijas, mainās domāšana, laiks iet uz priekšu-, bet nemainās tikai cilvēka 
sirds, kas vienmēr slāpst pēc mīlestības un šo mīlestību mēs varam saņemt tikai  no mīlestības avota. 
Šis avots ir  Jēzus Kristus- Mūsu Pestītājs. Varēja just, ka skatītāji ar lielu interesi sekoja sižetam un 
zālē bija neierasts klusums, kas liecina par īstu mākslas spēku. Šī izrāde liek aizdomāties par 
patiesajām vērtībām dzīvē. 

Pateicamies mūsu aktieriem un skolotājai Veronikai Saveljevai. Lai veicas turpmākajā radošajā 
darbībā! 
                                                                                                                      Sagatavoja D.Tiliševska, 8.b 
 

 

 



  
 
 
 
 

Ar ko mums    
asociējas 14. feb-
ruāris? Ar sar-
kanām sirdīm, 
rozēm,  Rafaello 
konfektēm, noteikti 
ar filmu “Titānika”, 
jaukām Valentīn-

dienas dāvanām? Bet Valentīndiena nav tikai rozā 
sirdis, sarkanas rozes un romantiskas filmas! 
Piedāvājam 7  interesantus faktus, kurus tu 
nezināji par svētā Valentīna dienu! 
1. Somijā Valentīndiena tiek saukta par – 
Ystävänpäivä jeb Draugu diena. Šajā dienā visa 
uzmanība ir uz cilvēka labākajiem draugiem. Kad 
Tu pēdējo reizi pateici ‘’paldies’’ savam labākajam 
draugam, draudzenei? 
2. Bezrūpīgie itālieši svin Valentīndienu pavisam 
citādāk. Viņi uzskata par savu pienākumu dāvināt 
mīļotai sievietei dāvanas, īpaši saldumus. Itālijā šī 
diena tā arī saucas — «saldā diena». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.  1537.gadā Anglijas karalis Henrijs VII oficiāli 
pasludināja 14. februāri par svētku dienu – 
Valentīna dienu! 
4. Korejā tie, kuri nesaņem nevienu dāvanu 
Valentīndienā, dodas uz Korejiešu restorāniem un 
ēd melnās nūdeles, tādējādi sērojot par savu 
vientuļo statusu.  
5. Bet, ja tu esi vīrietis, kurš dzīvo Japānā, tad tev 
ir ļoti paveicies! Japānā sievietes ir tās, kuras 
apsveic savus vīriešus, dāvinot viņiem šokolādes 
un citas dāvanas. 
6. Pirmo šokolādes kasti sirds formā izdomāja 
izveidot Richard Cadbury 1868.gadā, šobrīd 
pasaulē vairāk nekā 35 miljoni šokolādes kastu 
sirds formā tiek dāvināts Valentīndienā. 
7. Ja jūs domājat, ka Valentīndiena ir tikai, lai 
iepriecinātu cilvēkus, jūs maldāties. Apmēram 3% 
cilvēku Valentīndienā apsveic arī savus 
četrkājainos draugus. 
 
             
           Sagatavoja M.Cvetinska un N.Matjuhina 

 
 
 
 
                 
 
                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AГУ INTERESANTI 
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7 interesanti fakti, kurus tu  
nezināji par Valentīna dienu! 

 

  Janīnu Kvjatkovsku 
           Allu Nipāni 

Šie ir gaismas gadi,  
Katram vienreiz doti, 
Grūti, labi nodzīvoti, 
Ar sāpēm, laimi savienoti, 
Šie visi mūža gadi. 
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