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            Pēdējā zvana svētki 

 

 

Visās Latvijas skolās pavasaris un īpaši maijs  ir ļoti svarīgs un atbildīgs  laiks: 9. un 
12.klašu skolēniem skan pēdējais mācību zvans dzimtajā skolā un  viņi  centīgi mācās un gatavojas 
valsts eksāmeniem.  

Šajā skaistajā, tomēr nedaudz skumjajā dienā Pēdējā zvana svētkos direktore Olga 
Dukšinska uzrunāja topošos absolventus: ,,Pavasarī  dabā zied  kastaņi, ceriņi,  ābeles, tulpes un 
maijpuķītes, svaigs gaiss reibina un  saulīte lutina mūs tā, ka gribas vairāk laika pavadīt, baudot  šo 
skaistumu. 

Mūsu skolā jūs iemācījāties būt aktīvi, labi zināt latviešu un angļu valodu,  bet galvenais - 
būt draudzīgi, interesanti, atklāti, saprotoši un mērķtiecīgi.’’ 

Mēs, skolotāji, lepojamies ar saviem audzēkņiem un pievienojamies direktores Olgas 
Dukšinskas vēlējumam: ,,Mīļie topošie absolventi! Droši ejiet uz priekšu, lai nākotnē visi jūsu sapņi 
un cerības piepildās, lai blakus būtu uzticīgi draugi un saprotoši cilvēki. Droši ejiet uz priekšu, katrs 
meklējiet savu ceļu - tikai jums svarīgu un interesantu - lai ir spēks, veselība, ticība, enerģija un 
prieks par dzīvi un paveikto. Lai veicas eksāmenos!” 

Avīzes AGU redakcija 
 

Es pateicos tev, mīļā, labā skola, 
Par rīta sauli, ko mums liki plaukstās: 
Mēs paņemam no tavas klases sola 

Sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās.  
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 ,,4. maijs ir brīvība un atslēgas datums  
neatkarības  atjaunošanā,’’- tā par šo dienu 
saka 12. Saeimas deputāti, kuri 1990. gada 4. 
maijā atbalstīja Latvijas PSR Augstākās padomes 
deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu". Augstākā padome noteica valsts 
varas "de facto" atjaunošanai pārejas periodu,  
 

Šajā svētku dienā arī mēs esam padomājuši, 
kā varam parādīt  attieksmi pret savu valsti. 
Nu jau otro gadu pulcējāmies skolas pagalmā 
un vienojāmies dziesmā ,,Tu esi Latvija’’.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kas beidzās ar Latvijas Republikas 5.Saeimas 
sasaukšanu.1990.gada 4. maijā visu dienu pie 
parlamenta ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas 
sekoja līdzi balsojumam. Deputāti, kas pēc 
balsojuma par Latvijas neatkarības atjaunošanu 
devās uz mītiņu Daugavmalā, tika sveikti ar 
ziediem un skaļām gavilēm.  
 

AГУ LATVIJAS   SVĒTKI 
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4. maijs – Latvijas   Republikas    Neatkarības      
atjaunošanas diena 

Valsts simtgades gadā ir ļoti daudz  
pasākumu, kas veltīti Latvijas simtgadei. 
Tā veidojas tradīcijas, kas liek apjaust 
katram savu nozīmību savā Dzimtenē. 

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, – 
Un mūsu šī Baltajā jūrā mūždien; 
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta,  
Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.    
                                                     Vilis Plūdonis 



 
             
 

 
 
 
 
 

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)(ParentInvolvement in Education- To Get 
Sweet    Results). 
                                

No šī gada 6. maija  līdz 12. maijam 
Daugavpils 16.vidusskolas pedagogu un skolēnu 
grupa apmeklēja Poznaņu (Polija). Erasmus+  
ietvaros uz kārtējo aktivitāti sapulcējās pedagogi 
un skolēni no Latvijas, Grieķijas, Spānijas, 
Portugāles, Turcijas un Rumānijas.  Mūsu skolas 
pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Polijas skolas un 
iepazīties ar mācību un audzināšanas procesa 
organizēšanu valstī. 
 

Pirmajā projekta darba dienā mēs 
apmeklējām Brīvības parku, kur mums izdevās 
kopīgi nofotografēties. Tad  aizbraucām uz 
visskaistāko vietu - tā bija Imperatora pils, kura 
dibināta 1910. gadā.  

Poznaņā  atrodas Ādama  Mickeviča 
universitāte, kura  dibināta 1919. gadā. Tas ir 
viens no lielākajiem Polijas Akadēmiskajiem 
centriem.  Studentu skaits universitātē ir ap 4,7 
tūkstošiem. 

 Tajā pašā dienā mēs braucām uz pilsētas 
centru, kur bija paredzēta ekskursija pa veco 
pilsētu. Bija interesanti  uzzināt, ka Polijas simbols 
ir kazas un ka  rogali  (kruasāni) tika izcepti tieši 
Polijā. Interaktīvās stundas laikā bija iespēja 
iemācīties gatavot rogalus ar mandelēm. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Rezultātā iemācījāmies gatavot šo nacionālo 
ēdienu. Dienas beigās visas delegācijas satikās  
kopīgās vakariņās, kur varējām tuvāk iepazīties. 
 

Otrā diena mums sākās ļoti agri, jo 
devāmies  ekskursijā pa Poznaņu. Ceļš bija ilgs, 
tomēr jautrs, jo  ceļā mēs sarunājāmies un 
dziedājām dziesmas. Apskatījām pilsētas 
populārākās vietas, tad devāmies kruīzā pa Odru. 
Vakarā mēs kopā ar  citu valstu projekta 
dalībniekiem  pastaigājāmies pa pilsētu un tās bija 
fantastiskas emocijas. 

Trešdien mums bija iespēja apmeklēt poļu 
skolu. Tā bija integrētā stunda, kuras mērķis bija 
uzlabot komunikācijas prasmes angļu valodā, kā 
arī pielietot dažādus komunikācijas veidus 
ikdienas dzīvē. Pusdienu laikā visiem projekta 
dalībniekiem bija iespēja pastaigāties gar ezeru un 
spēlēt volejbolu. Sporta aktivitātes mūs satuvināja. 

Ceturtdien skolā tika piedāvātas 
praktiskas nodarbības. Vēlāk mēs piedalījāmies 
sacensībās “Pilsētas spēle”, kur bija daudz 
aizraujošu uzdevumu un jautājumu. Vakarā  
atvadīšanās ballītē  jautri pavadījām laiku – 
dziedājām, dejojām, kā arī saņēmām sertifikātus 
par piedalīšanos projektā. 

Piektdiena - pēdējā dienā  mēs 
viesojāmies  Koszutach muzejā, kurš dibināts 
1966.gadā.Tur izstādīti eksponāti, kas ir saistīti ar  
dažādiem Polijas reģioniem. Vēl  mēs apmeklējām 
Kornikas pili un Arboterum dārzu.  
        Esam gandarīti par iespēju darboties 
Erasmus+  projektā. Pateicamies  mūsu direktorei 
Olgai  Dukšinskai par šī interesantā projekta 
realizēšanu! 

 

Sagatavoja N.Červinska, V.Petrusevičs, 
J.Pitkevičs,10.klases skolēni. 

AГУ PROJEKTI 
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      Mūsu skolas delegācija Polijā 



 
 
 
 

Projektā ,,Sporto visa klase’’ mūsu skolu 
pārstāvēja 4.b un 5.b klase.  Projekta mērķis – 
nostiprināt skolēnu veselību un ieinteresēt 
sistemātiski nodarboties ar sportu. Mēs 
piedalījāmies   daudzās aktivitātēs:  
1. ,,Radi savu sporta apģērbu!’’. Konkursa būtība – 
uzzīmēt uz T-krekla savu iecienītāko sporta veidu. 
 2. ”Latvijas olimpieši Olimpiskajās spēlēs-2018’’- 
LVOK zīmējumu konkurss. 
3. ,,Tautas bumba”. 
4. Latgales sacensības ,,Sporto visa klase’’. 
 
 

 

      

 Pēc tradīcijas maijā skolēni, kas gada laikā ir 
centīgi mācījušies un sasnieguši augstus 
rezultātus, tiek apbalvoti ar braucienu pa Latvijas 
skaistākajām vietām Šī gada 8. maijā tika 
organizēta ekskursija uz Jūrmalu un Rīgas 
Nacionālo zooloģisko dārzu mūsu skolas 
teicamniekiem, olimpiāžu un Latgales reģiona 
zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferences 
dalībniekiem, kas ir ieguvuši godalgotas vietas.  

 
 
 

 
 
 
Šīm sacensībām mēs gatavojāmies iepriekš, jo 
stafetes bija diezgan sarežģītas.  
           Nodarbošanās ar sportu nenozīmē, ka var 
atļauties neizpildīt mājas darbu, nesagatavoties 
pārbaudes darbam. Visas klases – projekta 
dalībnieki no Latvijas pilsētām – sacenšas arī 
pārējos mācību priekšmetos. Piedalīšanās 
projektā ne tikai nostiprina veselību, bet arī iemāca 
sacensties un atbalstīt vienam otru. 
              Paldies skolas administrācijai par iespēju 
piedalīties projektā. 

 
Sagatavoja Ludmila Mantulova, sporta skolotāja 

 
 

 
   Saulainā maija rītā mūsu skolēni devās ceļā. 
Sākumā viņi apmeklēja Jūrmalu, kur varēja baudīt 
Rīgas jūras līča skaistumu un ūdens plašuma 
vērienīgumu, pastaigāties pa Jomas ielu, vērojot 
interesantas un neparastas ēkas, arhitektūras 
pieminekļus. Tālāk ekskursijas dalībnieki devās uz 
Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kur varēja 
vērot un pētīt dzīvnieku pasaules daudzveidību. 
Skolēni bija gandarīti par ekskursijas laikā redzēto, 
dzirdēto un piedzīvoto. 

       Sagatavoja Ilona Šestaka,  
sākumskolas skolotāja 

AГУ AKTIVITĀTES 
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Sporto visa klase 

 

Ekskursija labākajiem skolēniem 

 



 

AГУ SKOLAS DZĪVE 
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Skolas forma 
 

Izglītojamo ģērbšanās noteikumi: 
 

11.2. izglītojamajiem ir  vienota Skolas forma  
(tumši zili, rūtaini vai melni svārki, tumši zilas vai 

melnas bikses, trikotāžas  auduma rūtainavai 
zila veste, gaiši violets un balts krekls (blūze). 

 
Daugavpils 16.vidusskolas  

Iekšējās kārtības noteikumi 
 
 

Apģērbs  ir mūsu  vizītkarte.  Nevienam nav noslēpums, ka ikviens vecāks vēlas, lai viņa bērns skolā 
izskatās vislabāk. Mūsu skolas forma  -  moderns, elegants un izdevīgs apģērbs. To lieliski 
nodemonstrēja skolēni fotosesijā, kas notika 24. maijā.Šodien forma ir kļuvusi par mācību procesa  
neatņemamu sastāvdaļu. Tā ir disciplīna un cieņa pret savu skolu. 
                                                                                                              Sagatavoja  N. Matjuhina, 8.a 
 

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” 

 
Vairāk nekā 5000 Latvijas skolu dejotāji kopā ar saviem vadītājiem un skolotājiem sabrauca 

Daugavpilī uz bērnu tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda”, tā turpinot dejošanas tradīcijas, 
kas stiprina Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ilgtspējīgo pastāvēšanu Latvijā. Skolēnu 
Dziesmu un deju svētki notiek reizi 5 gados, taču, pateicoties ikgadējam festivālam ,,Latvju bērni 
danci veda’’, dejotājiem ir iespēja biežāk parādīt sevi un iepriecināt skatītājus. Zīmīgi, ka Latvijas 
valsts lielās jubilejas gadā mūsu pilsētā notika šis grandiozais pasākums, jo iepriekšējie tāda mēroga 
svētki bija nu jau tālajā 1999. gadā. Ielu koncerti notika vienlaicīgi uz trim skatuvēm: Vienības 
laukumā, Rīgas un Viestura ielas krustojumā, Rīgas ielā blakus skulptūru dārzam 

Šī festivāla dalībnieki bija arī mūsu skolas 3.c klases deju kolektīvs, kuru vada Marina 
Meduņecka. Mazie dejotāji guva pieredzi, piedaloties tik skaistā un lielā pasākumā. Piedalīties 
lielkoncertā, sadarboties ar citiem deju kolektīviem, būt atbildīgiem par savu uzstāšanos un godam 
nest savas skolas vārdu Daugavpilī, Latvijā. Tas ir mazo dejotāju sveiciens Latvijai simtgadē! 
                                                                    Sagatavoja Alīna Šumilo, 3.c klases audzinātāja 

 



 
AГУ INTERESANTI 

 

                                                                                                                                   
Redaktore: Korespondenti, noformējums:       Konsultantes: 
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M Cvetinska, ,8.a             M.Antonovs, 8.a           K.Horsta, 8.a                 I.Saičenko,  8.b               I. Zvidris, 7.a                              
 

      Sveicam  
dzimšanas dienā 
 
Valentīnu Jegorovu 
 Raisu    Krasovsku  
Jeļenu   Markovu 
 
 

Iesakām apmeklēt vasaras interesantākos pasākumus! 

        1.Daugavpils pilsētas svētku pasākumi  04.06. – 10.06. 
        2.Pasaules folkloras festivāls ,,Baltica 2018’’  21.06. Daugavpilī. 
        3.Pasākums,,Skrien Latvija  2018’’: Ventspilī 16.06. - 17.06. 
        Jelgavā 14.07.  
        Kulīgā 11.08. 
       4.Dziesmu un deju svētki Rīgā 30.06. 
      5.Grupas ,,Prāta vētra’’ koncerts Daugavpilī 11.08. 
      6.Rīgas pilsētas svētki 17.08.-18.08. 
 
  

Sakrāt pilnu sauju prieka 
monētu, Noķert laimes pūķi 
aiz astes,  
Uzzināt brīnuma 
noslēpumu,  
Vēlēties un piepildīt 
vēlēšanās,  
Saprast gaišo domu 
lidojumu,  
Dzīvot mīlestībā, 
 Noticēt sev...  
Lai izdodas viss, ko 
vēlaties,  
Lai izdodas!!! 
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