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Sveiciens skolēniem, skolotājiem 
un vecākiem Zinību dienā! 
 

Ar krāsu burvību, krāšņajiem asteru, dāliju, gladiolu un mārtiņrožu ziediem ir klāt rudens. Skola plaši 
atver durvis zinātkāriem skolēniem, atbalstošiem vecākiem un viediem skolotājiem. Sākas jauns 
mācīšanās posms, kurā var gūt jaunas zināšanas, sasniegumus un kurā plaukst jaunas cerības. 
2.septembrī Daugavpils 16.vidusskolā notika Zinību dienai veltīts svinīgais pasākums un klases stundas.  

Direktore Olga Dukšinska savā uzrunā novēlēja katram skolēnam būt gatavam praktiski darboties, 
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. 

Šī diena ir īpaša pirmklasniekiem, kuri iesoļo pilnīgi citā dzīvē, kas paver durvis jauno iespēju un 
atklājumu pasaulē. Viņiem tā ir pirmā skolas zvana diena. Mūsu pilsētas dome katram pirmklasniekam 
pasniedza dāvanu kartes ar Silver Screen kinoteātra apmeklējumu. 

Novēlam skolotājiem, lai mācību gada ikdiena sniedz gandarījumu par jūsu skolēnu panākumiem! 
Skolēniem novēlam šajā mācību gadā apgūt jaunas prasmes un iemaņas, atklāt jaunus brīnumus, atrast 
jaunus draugus un ieraudzīt, cik skaista, daudzveidīga un interesanta ir pasaule mums apkārt! Lai 
vecākiem pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdzi bērniem un sniegt visu nepieciešamo atbalstu, 
lai tie varētu sekmīgi mācīties un pilnvērtīgi attīstīties! 

Veiksmīgu un zināšanām bagātu jauno mācību gadu! 
Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
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Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Skolas izglītības kvalitātes 
paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju 
kompetenču attīstībā ” Nr.2019-1-LV01-KA101-060312 

2019.gada 1.jūnijā Daugavpils 16.vidusskola 
uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu 
sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes 
paaugstināšana un pedagogu labā prakse 
skolēnu caurviju kompetenču 
attīstībā” (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312, 
“Improving the quality of school education and good 
practice for educators in developing students’ 
transversal competences”) īstenošanu. 

Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību 
procesu un sagatavotu konkurentspējīgus skolēnus 
mūsdienīgā Eiropas vidē, veiksmīgi realizētu 
skolas  STEM cikla, angļu un vācu valodas 
programmas, pedagogiem projekta ietvaros būs 
iespēja piedalīties starptautiskos apmācību kursos 
un semināros Spānijā, Portugālē, Itālijā un Maltā, 
paaugstināt profesionālās kompetences, pilnveidot 
savas valodu prasmes un iepazīties ar Eiropas 
valstu kultūru un tradīcijām. Projekta laikā tiks 
attīstītas  dalībnieku personīgās kompetences, 
t.sk.  iegūta Eiropas apziņa,  uzlabotas vācu un 
angļu valodas zināšanas, darbs ar skolēniem ar 
īpašām vajadzībām, sociālās, sadarbības, 
organizatoriskās un tehniskās prasmes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Projekta mērķi ir: 

*skolas vadības un skolotāju profesionālās 
kompetences paaugstināšanas nodrošināšana; 
*mācību procesa modernizēšana atbilstoši 
mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām; 
*inovatīvo metožu ieviešana; 
*pedagogu svešvalodu kompetences uzlabošana; 
*skolēnu atbalsta plānu, STEM un vācu valodas 
mācību programmu izstrādāšana un pilnveidošana; 
*labākās inovatīvās Eiropas pieredzes 
pārņemšana. 
         Projektā tiek iesaistīti  skolas direktors, divi 
direktora vietnieki izglītības jomā un 9 skolotāji, kas 
strādā pamatskolā un vidusskolā, aktīvi piedalās 
starptautisko projektu darbībā. Projekta kopējais 
finansējums ir   26457,00   eur.       
      Projekts tiek realizēts vairākos posmos: 
sagatavošanās, īstenošana (mobilitātes) un labās 
prakses pārņemšana, rezultātu pielietošana, 
semināri un publicitāte. Paredzēta dalībnieku 
uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un 
konferencēs, informēšana par projekta gaitu 
dažādos medijos. Projektu plānots īstenot līdz 
2020.gada 31.augustam. 

 Sagatavoja skolas direktore, projekta 
koordinatore Olga Dukšinska 

pedagoģe karjeras konsultante 
 Anželika Anufrijeva 
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Skolā uzsāk īstenot jaunu 
Erasmus+ projektu 

 

2019.gada 1.oktobrī Daugavpils 16.vidusskola uzsāks Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē 
mūs? (Are we really social with social media?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3) īstenošanu. 

Vairums cilvēku iesaistās sociālajos tīklos, neaizdomājoties, kāda ir viņu dzīves ietekme uz reģionu / 
valsts un Eiropas līmeni. Galvenais drauds ir sociālo mediju pārmērīga un ļaunprātīga izmantošana. 
Projektā tiek koncentrēta šī problēma, akcentējot atkarības pārvarēšanu un jauniešu motivēšanu 
mērķtiecīgai sociālo mediju izmantošanai. Projekta laikā skolēniem būs iespēja padziļināt izpratni par 
sociālo mediju pārmērīgas lietošanas trūkumiem, kā arī pilnveidot nepieciešamās kompetences to efektīvai 
izmantošanai. 

 Projekta mērķi - veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu izmantošanu; uzlabot 
digitālās kompetences; izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus. 

Projekta īstenošanas laikā paredzētas 3 kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam 
(Polijā, Horvātijā, Igaunijā) un 3 īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas (Latvijā, Horvātijā, Turcijā). 

Projektā tiks iesaistīti vadības pārstāvji, skolotāji, skolēni (14 – 18 g.) un to vecāki. Projekta kopējais 
finansējums ir 24433,00 EUR. 

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 30.septembrim. 
Sagatavoja Žanna Špoģe, angļu valodas skolotāja 

 

Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? 
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Starptautiskais e-Twinning projekts 
“Vienādojumu mūzika” 

 (“The music of equations”) 
 

Daugavpils 16.vidusskola realizēja starptautisko  e-Twinning projektu   “Vienādojumu mūzika”. Projekta 
autori – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, 
sadarbojoties   ar  mūzikas skolotāju Liliju Grakovu un ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Projekta 
dalībnieki – 10.klases skolēni. 

Pitagors izveidoja savu gudrības skolu, balstoties uz diviem priekšmetiem – mūziku un matemātiku. Mūsu 
projekts apvienoja skolēnus no dažādām valstīm, kuri ir ieinteresēti attīstīt matemātisko, loģisko domāšanu, 
padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, saistot matemātiku ar mūziku. 

          Projekta mērķi: palielināt skolēnu interesi par matemātiku un attīstīt matemātisko domāšanu; 
padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”;uzlabot angļu valodas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas 
prasmes, lai izveidotu saikni ar vienaudžiem no citam valstīm, kas ir ieinteresēti matemātikā un mūzikā;palielināt 
skolēnu interesi par tautasdziesmām un mūziku, kā arī attīstīt radošās un komunikācijas prasmes. 

Projekta “Vienādojumu mūzika” gaitā skolēni sastādīja interesantus vienādojumus, kā arī teksta 
uzdevumus, kurus var atrisināt ar vienādojumu palīdzību. Vienādojuma saknēm (risinājumam) obligāti jābūt 
naturāliem skaitļiem no 1 līdz 7. Katram skaitlim tiek piešķirts nots nosaukums: do – 1, re – 2, mi – 3, fa – 4, sol 
– 5, la – 6, si – 7. Projekta dalībnieki apmainījās ar uzdevumiem tālākai atrisināšanai. Katra komanda sūtīja 
partneriem šifrētas (notis pārveidotas skaitļos) savas valsts tautasdziesmu melodijas, veidoja muzikālo video 
ar savas melodijas atskaņošanu un partneru uzminēto melodiju. 

Projekta plānotais rezultāts tika sasniegts – izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to 
risinājumiem un video albums ar tautas dziesmām. Projekta gaitā izstrādāta unikāla metodika – izveidota 
elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem, kas palīdzēs izprast un nostiprināt zināšanas par 
tēmu „Vienādojumi”, iepazīstināt skolēnus ar citu valstu tautasdziesmām. 

         
Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores vietniece 

izglītības jomā, matemātikas skolotāja 
 

Mācīties vienam no otra – veidot nākotni 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas 

partnerību projekts Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1  “Voneinander lernen-Zukunft bauen“/“Mācīties 
vienam no otra – veidot nākotni” 
 
 2019.gada septembrī Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekta “Mācīties vienam no otra – veidot 
nākotni”  (Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1) īstenošanu. 

Projekta gaitā, sadarbojoties ar uzņēmumiem un piedaloties darba procesā, jauniešiem ir iespēja iegūt 
uzņēmējdarbības pieredzi, kā arī iepazīt “biznesa moduļus”, izveidojot miniuzņēmumus.  

Projekta mērķi ir: veicināt uzņēmējdarbības izglītību; attīstīt pamatprasmes attiecībā uz uzņēmējdarbības 
domāšanu un rīcību; veicināt sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kā arī jaunatnes 
kontaktus ar tiem, lai gūtu ieskatu uzņēmējdarbības reālajā pasaulē; attīstīt mediju kompetences; atbalstīt 
skolas novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu; veicināt sociālo iekļaušanu sabiedrībā; veicināt mūsdienu 
svešvalodu apguvi; attīstīt starpkultūru kompetences; stiprināt Eiropas sadarbību starp skolēniem un 
skolotājiem; veicināt skolas internacionalizāciju, Eiropas dimensijas attīstību, pārņemot novatoriskas 
koncepcijas un Eiropas skolu metodisko pieredzi. 

Skolu apmaiņas partnerībā piedalās 6 Eiropas skolas: koordinējošā skola – Daugavpils 16.vidusskola un 
partnerskolas – Daugavpils 15.vidusskola (Latvija), Stredni zdravotnicka skola a Obchodni akademie Trutnov 
(Čehija), IPS F.S. CABRINI (Itālija), 8th LYKEIO PERISTERIOU (Grieķija),  Städtisches Gymnasium Barntrup 
(Vācija). Projekta īstenošanas laikā paredzētas 3 kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam 
(Latvijā, Vācijā, Grieķijā), 5 īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas (Latvijā, Grieķijā, Itālijā, Čehijā, Vācijā). 

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.augustam. Visi projekta rezultāti tiks publicēti tam paredzētā 
projekta vietnē un brīvi pieejami plašai auditorijai. 

                                                                                                    Sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas  
projekta koordinatore Jeļena Sardiko 
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http://daug16vsk.lv/wp-content/themes/HostHub/images/Alohno/2019/projekts_mat_un_muz.rar
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=RX04jxMFals


 
 
 
 
 
 
(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai ” –PuMPuRS 
(projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) 

 
21.augustā projekta PuMPuRS ietvaros mūsu 

skolā notika pirmā darbnīca, kurā piedalījās 23 
pedagogi. Darbnīcas mērķis ir veicināt pedagogu 
izpratni par diferencētu, individualizētu un  
personalizētu pieeju izglītībā. Pedagogi mācījās, kā 
strādāt ar projekta PuMPuRS izstrādātajiem 
metodiskajiem atbalsta līdzekļiem, izmantot savā 
darbā dažādas mācību stundas struktūras un 
uzdevumus, lai identificētu un mazinātu PMP 
(priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riskus. Otrā 
darbnīca bija septembrī. Starp abām tikšanās 
reizēm pedagogiem bija  uzdots individuāli veicams 
uzdevums. Pateicamies par lielisko iespēju 
profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes 
darbam ar jauniešiem! 

Liels paldies lektoriem Rolandam Ozolam un 
Dacei Līcītei  par jēgpilnām nodarbībām! 

 Sagatavoja direktores vietniece  
izglītības jomā A. Ivanova 
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Zināmi konkursa „Nacionālā 
eTwinning balva 2019” finālisti! 

 
Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aicina 

piedalīties eTwinning projektu īstenotājus. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus 
eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu īstenotājus. 

Daugavpils 16. vidusskolas projekts “Vienādojumu mūzika” kā viens no 6 labākajiem Latvijas skolu 
sadarbības projektiem tika izvirzīts konkursa finālam. Projekta iesniedzēja direktora vietniece izglītības 
jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko, mūzikas 
skolotāja Lilija Grakova un 11.klases skolēni.  

Pieteikties konkursam varēja projekta īstenotāji (pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās 
izglītības iestādes darbinieki), kas 2018./2019.mācību gadā īstenojuši projektu eTwinning ietvaros un 
ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu. 12.oktobrī Nacionālajā konferencē Rīgā notiks finālistu 
prezentācijas klātienē, konkursa rezultātu paziņošana un balvas pasniegšana. 

Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
  

 



 
 
 
 
   Š.g.12.septembrī 3.a klases skolēni kopā ar savu 
klases audzinātāju Karīnu Gomola devās uz 
Piekrastes bibliotēku, kur notika Dzejas 
dienām  veltīts pasākums. Jaunie lasītāji piedalījās 
dažādās aktivitātēs – lasīja dzejoļus, salika grāmatu 
vāku puzzli, minēja mīklas. Visi darbojās aktīvi. 
Skolēnus iepazīstināja arī ar projektu “Bērnu un 
jauniešu bērnu žūrija” (tā ir lasītveicināšanas 
programma). Paldies par sadarbību Piekrastes 
bibliotēkai. 
          Sagatavoja Karīna Gomola, 3.c kl.audzinātaja 

 
 

 AKTIVITĀTES 
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Dzejas dienas 2019 

Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja.  
Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne.  

Valoda ir cilvēks. 
 (Jānis Klīdzējs par valodu) 

 
Patiesa mīlestība pret savu zemi nav 

 iedomājama bez mīlestības pret savu valodu. 
(Konstantīns Paustovskis par valodu) 

 

Eiropas valodu diena 2019 Daugavpilī  
„KOPĀ VALODU DAUDZVEIDĪBĀ”  

    Š.g. 26.septembrī Daugavpils 15.vidusskolā norisinājās Eiropas Valodu dienas 2019 
noslēguma pasākums „Valodu karuselis”, kurā skolēniem bija iespēja vērot brīnišķīgu koncertu un 
notika olimpiādes un konkursu laureātu apbalvošana. 

Mūsu skolas audzēkņi arī piedalījās Eiropas valodu dienas aktivitātēs. 9. klašu skolēni 
D.Poliščuks un O.Zeļenko saņēma pateicības par piedalīšanos multilingvistiskajā olimpiādē. 
Savukārt 4. B klases skolnieces Marnopoļska Kamilla un Kiseļova Darja piedalījās zīmējumu un 
plakātu konkursā „Kāpēc jāmācās dažādas valodas?”. Viņas tika apbalvotas ar Daugavpils 
pilsētas Izglītības pārvaldes diplomiem un pārsteiguma balvām. Kamillas plakāts “Kāpēc jāmācās 
dažādas valodas?” ievietots kalendārā “Kopā valodu daudzveidībā” 2020.gadam.  

Sagatavoja Žanna Ugarenko,  
kr.valodas un literatūras MK vadītāja 

 
 

https://my.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=1831897&sc_id=2728685&cls_id=173774&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f173774%2f3652919%2f1


 

 INTERESANTI 

Inesi Fellahu 
 
Valentīnu 
Lipkoviču 
 

Skaiti savas naktis pēc 
zvaigznēm, bet ne pēc 
ēnām. 
Skaiti savu dzīvi pēc 
smaidiem, bet ne pēc 
asarām. 
Un ar prieku katrā 
dzimšanas dienā, 
Skaiti savu vecumu pēc 
draugiem, bet ne pēc 
gadiem. 

Pasaules trīs neparastākās skolas 

 

Ņujorka, ASV 
Skola, kurā visu iepazīst caur mūziku 

 
  Hārlemas kora akadēmijas skolotāju misija 
ir palīdzēt bērniem atklāt viņu apslēptos 
talantus. Skolas programmā uzsvars likts uz 
dziedāšanu, mūzikas instrumentu spēlēšanu, 
dejām. Viens no galvenajiem 
priekšnoteikumiem, lai bērns tiktu uzņemts 
šajā skolā - viņam jāmīl mūzika, jābūt 
apveltītam ar ritma izjūtu. Skolā, protams, tiek 
pasniegti arī vispārizglītojošie priekšmeti, un 
tai ir pat savas beisbola un amerikāņu futbola 
komandas.  

               Kopenhāgena, Dānija 
Atvērtā skola 

 
      2007. gadā šīs skolas ēka, kas ir īsts 
mūsdienu mākslas paraugs, tika atzīta par 
Skandināvijas labāko celtni. Ģimnāzijas 
audzēkņi ir vecāko klašu skolēni, kuri augstāko 
izglītību plāno iegūt masu mediju jomā, tādēļ 
vārds komunikācija šeit dzirdams uz katra soļa. 
Skolas auditorijas viena no otras atdalītas tikai 
nosacīti, visas klases faktiski mācās vienā lielā 
telpā, tādēļ skola arī  ieguvusi  atvēr-
tās   apzīmējumu. Visā ēkā darbojas bezvadu 
internets, kas ļauj skolēniem komunicēt vienam 
ar otru ne tikai reālajā, bet arī virtuālajā vidē.  

                             Kompon-luong,Kambodža. Peldošā skola.  
 
   Komponluonga ir peldoša sala, kas atrodas Tonlesapas ezerā Kambodžā. Nelielā skola, 
kas ierīkota uz salas, kļuvusi par iecienītu tūristu apmeklējuma mērķi, un šie cilvēki faktiski 
nodrošina tās pastāvēšanu. Viņi ne tikai ziedo naudu bērnu apmācībai, bet arī vietējā tirdziņā 
regulāri izpērk visas kancelejas preces un rotaļlietas, kas tūdaļ pat tiek atdāvinātas 
skolēniem.  

Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
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