
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Daugavpils 16. vidusskolas pagalmā virpuļo atkalredzēšanās prieks, jo visi skolēni kā 
gājputni atgriezās savās otrajās mājās – skolā.                                                                 

Mūsu skolai šī septembra diena ir īpaša. Tādā pašā rudenīgā dienā pirms 30 gadiem tā ir 
vērusi savas durvis zinātkāriem skolēniem, atbalstošiem vecākiem un viediem skolotājiem. Sākas 
jauns mācīšanās posms, kurā var gūt jaunas zināšanas, sasniegumus un kurā plaukst jaunas 
cerības. No mums pašiem būs atkarīgs, cik būsim zinātkāri un radoši. 

 Savus novēlējumus jaunajā mācību gadā izteica Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 
vadītāja Marina Isupova un dāvināja skolai Daugavpils karogu.  

Direktore Olga Dukšinska savā uzrunā novēlēja katram skolēnam būt atvērtam jaunai 
informācijai, gatavam praktiski darboties, mainīties un ar prieku mācīties  visus mācību 
priekšmetus, pelnīt labas atzīmes un gūt panākumus jaunajā mācību gadā. Vecākiem direktores 
kundze novēlēja vienmēr būt pacietīgiem un  atbalstīt savus bērnus.  

Kā katru gadu šajā bērniem tik nozīmīgajā dienā Daugavpils Jēzus Sirds draudzes 
prāvests Andris  Ševels deva svētību mums visiem un atzīmēja, ka ļoti liela nozīme viņa dzīvē ir 
bijusi skolotājiem. 

 
Svinīgā pasākuma noslēgumā skolas direktore Olga Dukšinska izteica pateicību 

Daugavpils pilsētas domei un Izglītības pārvaldei par atbalstu ēdnīcas renovācijas darbos,  SAM 
un Eiropas projektos. 

Direktores vārdi: ,,Lai mums visiem  veiksmīgs  un radošiem panākumiem bagāts  
2018./2019. mācību gads!”- iedvesmoja visus klātesošos.  
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Sveika atkal, mana skola! 

Krīt naktīs āboli… 
No rīta pilna zāle. 

Un zvaigznes septembrī 
Kā zelta augļi krīt, 

Un atkal septembrī  
Kāds gads no jauna sākas. 
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     Šajā mācību gadā visas skolas 
iesaistās lielākajā Latvijas Valsts simtgades 
programmas iniciatīvā – „Latvijas skolas 
soma”. Tās  mērķis ir nodrošināt, lai ikviens 
skolēns klātienē izzinātu un saglabātu Latvijas 
dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazītu 
zinātnes sniegumus un uzņēmējdarbības 
veiksmes stāstus. 
     Uzsākot jauno mācību gadu, ceturtdien, 6. 
septembrī, Rīgā tikās skolēni no visiem 
Latvijas novadiem, lai atklātu Latvijas Valsts 
simtgades iniciatīvu "Latvijas skolas 
soma"."Lai izjustu piederības sajūtu savai 
valstij, ir svarīgi to iepazīt. "Latvijas skolas 
soma" ar radošas līdzdalības rosināšanu 
pavērs iespēju katram skolas bērnam un 
jaunietim dziļāk iepazīt Latviju, tās valstiskuma 
veidošanos, kultūras vērtības, zinātnes un 
uzņēmējdarbības sasniegumus un dabas 
bagātības," uzsver  kultūras minist-
re Dace Melbārde. Pasākuma atklāšanā savu 
uzrunu veltīja arī ministru prezidents Māris 
Kučinskis.               .  
       Uz "Latvijas skolas somas" atklāšanas 
pasākumu tika uzaicināti skolēni un viņu 
pedagogi no visām Latvijas pašvaldībām (119 
novadiem) proporcionāli skolēnu skaitam katrā 
no tām. Mūsu skolu pārstāvēja 15 skolēni no 
5.-9.kl.  

 

 

 
 

 
 

Atklāšanas pasākumā skolēniem būs 
iespēja apmeklēt interaktīvās darbnīcas un 
iepazīties ar iniciatīvas "Latvijas skolas soma" 
saturu un pieeju un atklāt Latvijas 
daudzveidību, sasniegumus, inovācijas, 
kultūru, vēsturi un tradīcijas. Piemēram, leļļu 
filmu darbnīcā ''Animācijas Brigāde'' varēja 
uzzināt vairāk par filmu tapšanas procesa 
aizkulisēm, mūzikas istabā – apgūt 
skrečošanas pamatprasmes un piedalīties 
radošā eksperimentā. Skolēniem bija iespēja 
arī  ielūkoties pasākumu sagatavošanas 
aizkulisēs, video studijā dalīties iespaidos, ko 
viņiem nozīmē Latvija un kādu viņi to redz 
nākamajos simt gados, kā arī piedalīties citās 
aktivitātēs un ieskandināt jauno mācību gadu 
koncertā "100 Latvijas stāsti 100 minūtēs" 
kopā ar Latvijas māksliniekiem:  Raimondu 
Paulu, Justu, ''DaGamba'' un daudziem citiem 
mūziķiem. Latviešu autoru skaņdarbos 
atspoguļojās Latvijas mūzikas attīstība cauri 
laikiem, tautas mūzikas saspēle ar šodienas 
muzikālajām iespējām. 

Katrs no mums saņēma sporta somu ar 
Latvijas simtgades logo un projekta 
nosaukumu. Atklāšanas pasākumā patiess 
prieks mijās ar savdabīgu pārsteigumu. Šis 
pasākums bija aizraujošs un nevienu mirkli 
tajā nebija garlaicīgi. Tā bija laba iespēja 
atrast jaunus draugus. Mēs visi lepojamies ar 
mūsu valsti.  

Materiālu  sagatavoja Marija Cvetinska un Antons 
Lobačovs,9.a.kl. 

 
  

 PROJEKTI 
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Projekta „Latvijas skolas soma” 
 atklāšanas pasākums 
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Tēva diena 
       Tēva diena ir starptautiska mēroga svētki, kas tiek svinēti par godu visiem pasaules tēviem, 
tādējādi godinot tēva nozīmīgo lomu kā ģimenē, tā arī sabiedrībā. Galvenā šo svētku ideja, kas ir 
palikusi nemainīga kopš to pirmsākumiem, ir pateikties tēviem par viņu devumu ģimenei un 
ieguldījumu bērnu audzināšanā, kā arī stiprināt tēvu un viņu bērnu ģimeniskās saites. Tēva diena tiek 
svinēta septembra otrajā svētdienā. Tēva dienas vēsturei pasaulē ir apmēram 100 gadus sena 
vēsture. Tēva dienas ideja un pirmsākumi meklējami 1910. gada 19. jūnijā, Amerikas Savienotajās 
valstīs, Vašingtonā, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā.      
       Latvijā Tēva diena tiek atzīmēta kopš 2008. gada, bet tikai kopš 2009. gada rudens tā ir Latvijas 
svinamo dienu kalendārā. Šogad 9. septembrī  Rīgā notika Tradicionālais Tēva dienas gājiens. 
       Mēs piedāvājam jusu uzmanībai fotogalerēju “Es un tēvs” un  sacerējumu  fragmentus. 
 
Jelizaveta, Juliana un tēvs 
Aleksandrs   Žuki (3.c) 

Andris un tēvs Valerijs 
Labuti (3.c) 

Ņikita un tēvs Andrejs 
Šapkini (3.c) 

                                                                 Vārds par tēvu 
Mans tētis ir vislabākais un visgudrākais, tāpēc ka viņš mani vienmēr atbalsta un vēlas, lai es izaugtu 
gudrs. Mums vienmēr ir par ko parunāt. Mans tētis ir mans draugs. Viņam ir zelta rokas un viņš prot 
visu salabot./ Žans Rjabovs 9.b/ 
                 Mans tētis ir strādīgs un stiprs. Tētis māca man dažādus saimnieciskus darbus, māca 
vadīt automašīnu. Es mīlu savu tēti, tāpēc ka viņš ir labestīgs. Kad es izaugšu, es vēlos būt tāds kā 
viņš. /Aleksejs Morozovs 9.b/               

              Mans tētis ir brīnišķīgs. Viņš mani uzklausa, sniedz padomu un izdarīs visu, lai es 
būtu laimīga. /Arina Tuliša 9.b/ 

                           Esmu priecīgs, ka es esmu. Par to jāpateicas maniem vecākiem. Tētis mani 
vienmēr atbalsta manos darbos. Ir arī gadījumi, kad, audzinot bērnus, nepieciešama stingrība. Manā 
gadījumā tas nav izņēmums. /Žanis Muiziniks 9.b/ 
 
 
 
                                             
                                               

Tētis Jurijs  Vaģelis (5.c) Tētis Vasilijs Kiškels (5.c) Tētis Sergejs Maksimovs(5.c) 



 
 
 
 
Š.g.21. septembrī Daugavpils cietoksnī notika 
paramilitārās spēles ,,Dari pareizi un bez bailēm’’. 
Tās organizēja Zemessardzes 34. Artilērijas 
bataljons. Mūsu skolu pārstāvēja 11.kl. un 12. kl. 
komandas. 13 komandu konkurencē   12. klases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komanda izcīnīja godpilno 2. vietu. ,,Esmu ļoti 
priecīgs par audzēkņu sniegumu un lepns, ka tie ir 
mani skolēni,’’- izteica atzinību skolotājs V. Bara-
novskis. 
                     Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
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Paramilitārās spēles   “Dari pareizi un bez bailēm” 

 

Izstāde " Rudentiņš - bagāts vīrs" 
 

Rudens saulgrieži ir laiks, kad svin ražas novākšanu. Arī šajā rudenī mūsu skolā Miķeļdiena 
atnākusi ar bagātu ražu, kuru varam apskatīt iestādes galerijā, skolēnu un vecāku kopējo darbu 
izstādē.No dārza veltēm, dabas materiāliem ir izveidoti dzīvnieku tēli, filmu varoņi, transporta 
līdzekļi, gleznas un kompozīcijas. 
Paldies skolēniem un skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu izstādes veidošanā! 

Saistībā ar Miķeļdienu visu gadu tiek gaidīts tirdziņš, kur skolēni piedāvā savus sagatavotos 
gardumus. Prieks pircējiem un prieks pārdevējiem! 

Sagatavoja I.Šestaka, sākumskolas MK vadītāja 
 

 



 
Sporta svētki 

 
Š.g.14.septembrī skolas stadionā notika sporta svētki. “Zaudēt – tāda vārda nav manā 
vārdnīcā”, teica futbolists Rūds van Nistolrojs. Tāda vārda nebija arī sporta sacensību 
dalībnieku vārdnīcā. Visas dienas garumā skolēniem  bija iespēja izmēģināt sevi individuālajās, 
pāru un komandu   jautrajās stafetēs, spēlē “Tautas bumba” un futbola turnīrā. Visi saņēma 
pateicības, uzslavu par piedalīšanos un galvenais - veselību un prieku. 
                                                                                        Sagatavoja  Stepanova Valerija,9.a.kl. 
                                                     

 

 

 

21. septembrī visā valstī tika atzīmēta Olimpiskā diena. Ik gadu Olimpiskā diena veltīta 
kādam noteiktam sporta veidam.  Šogad Olimpiskās dienas devīze bija “Teniss vieno!” un tā ir 
veltīta aktīvā dzīves veida popularizācijai. Tradicionāli šajā pasākumā piedalījās mūsu skolas 
komanda – šoreiz 5.b klase. Spēlēt tenisu izrādījās diezgan grūti – raketes neklausīja, 
bumbiņas krita zemē. Taču, neskatoties uz grūtībām, šajā spraigajā spēlē mēs izcīnījām 3. vietu 
starp 13 pilsētas skolām. Priecājāmies par balvām: dāvanu kartres uz Cilli-pica, Subburger, 
Dino Zoo, boulingu. Tas, protams, uzlaboja garastāvokli un nogurums pazuda. Enerģiju 
uzņēmām Subburger ēstuvē. Tas ir kaitīgi , tomēr bija tik garšīgi! 

                                                                  Sagatavoja Ludmila Mantulova, sporta skolotāja 
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Olimpiskā diena 
 



 
 
 

 
 
 

 VELTĪTS    LATVIJAI 

 

Inesi Fellahu 
Valentīnu Lipkoviču 
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Skaitiet savas naktis pēc  
zvaigznēm, 
bet ne pēc ēnām. 
Skaitiet savu dzīvi pēc 
smaidiem, 
bet ne pēc asarām. 
Un ar prieku katrā dzimšanas 
dienā, 
Skaitiet savu vecumu pēc  
draugiem, 
bet ne pēc gadiem. 
 

     Interesanti par Latviju: fakti, kurus tu vēl neesi dzirdējis 
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