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   2.oktobrī Latviešu kultūras centrā Pasaules 
skolotāju dienas svinīgajā pasākumā 
„Skolotājs pārmaiņu laikā” pulcējās pilsētas 
izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji un 
pedagogi. Skolotāju dienas svinīgo 
pasākumu vadīja Daugavpils pilsētas 
Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, 
pateicības un atzinības vārdus skolotājiem 
veltīja Daugavpils pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. 
Priecājamies, ka līdzās pieredzējušiem 
pedagogiem 2019./2020.mācību gadā darbu 
uzsāka 18 jaunie skolotāji. 
 
 

     Septembrī, jau otro gadu pēc kārtas, Daugavpils 
pilsētas Izglītības pārvalde rīko konkursu „Daugavpils 
Jaunais skolotājs”. Šogad šim konkursam izglītības 
iestādes pieteica 12 jaunos skolotājus. Konkursa 
laureāti kopā ar izglītības iestāžu vadītājiem/direktoriem 
saņēma Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 
Atzinības rakstus, bet 2 uzvarētāji – viņu vidū 
Daugavpils 16.vidusskolas skolotāja Vita Vasiļonoka – 
sponsoru sarūpētās dāvanu kartes. Vita Vasiļonoka 
skolā strādā jau trīs gadus. Viņa atzīst, ka vēlme kļūt 
par skolotāju radās, jau mācoties sākumskolā. ”Man bija 
ļoti laba sākumskolas skolotāja, un faktiski jau toreiz 
man rādās vēlme kļūt par skolotāju. Vēlāk apsvēru 
iespēju  kļūt par dakteri, bet vēlme mācīt bērnus tomēr 
ņēma virsroku”, stāstīja Vita  “Latgales laiks” avīzes 
intervijā. 
       Apsveicam mūsu kolēģi   un gribam novēlēt viņai 
un visiem mūsu skolas pedagogiem, lai izturība un 
pacietība vienmēr iet roku rokā, lai izdodas īstenot 
idejas un ieceres! 
 

Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
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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. 
 No šī gada 14.oktobra līdz 21.oktobrim 

Daugavpils 16.vidusskolas direktores 
vietniece Zigrīda Panfilova un angļu valodas 
skolotāja Viktorija Mikuļina veiksmīgi 
piedalījās pirmajā šī starptautiskā projekta 
aktivitātē – tālākizglītības kursos “Inclusion 
starts with I– learning to live together” 
(“Iekļaušana sākas ar mani – mācāmies dzīvot 
kopā”). Kursi norisinājās Spānijai piederošajā 
Tenerifes salā. Tajos piedalījās skolotāji no 
Lietuvas, Francijas, Polijas, Vācijas un 
Somijas. 

Pirmajā dienā notika iepazīšanās ar visu 
valstu dalībniekiem un kursu vadītāju no 
Rumānijas Marilenu Cointescu. Katrs 
pastāstīja par savu valsti un skolu. Runājām 
arī par to, kas ir kultūra, kādas ir tās iezīmes, 
cik svarīgi ir pieņemt un cienīt citādo. Tā kā tā 
bija pirmā nodarbību diena, ar Carusel metodi 
spriedām par to, ko sagaidām no kursiem, 
kādas ir mūsu bažas, ko varam piedāvāt. 

Turpmākajā nedēļā strādājām ļoti 
intensīvi, katru dienu uzzinot kaut ko jaunu. 

Ar aktivitātes “Vilciens” palīdzību 
pārliecinājāmies, cik nepareizu iespaidu par 
cilvēkiem var radīt stereotipi. Vai esam 
toleranti, vai spējam pieņem citas kultūras 
pārstāvjus, kā protam komunicēt? Rast 
atbildes uz šiem jautājumiem nemaz nebija tik 
viegli. Interesanti bija strādāt internacionālā 
komandā, jo katras valsts dalībnieka domas 
nedaudz atšķīrās. Veicām aktivitātes, lai 
noskaidrotu, kāds ir mūsdienīgs un radošs 
skolotājs, kādas metodes izmanto savā darbā. 
Jāpiebilst, ka arī skolotāji no citām valstīm 
izmanto metodes, kuras ir labi zināmas mums. 

Interesantas bija lomu spēles, kas var 
palīdzēt risināt konfliktsituācijas starp 
skolēniem, vecākiem, skolotājiem. Sapratām, 
ka tas nav viegls process, ir vajadzīgs laiks, 
pacietība un pat dažādu speciālistu 
iesaistīšana. 

Mēs, protams, visi gribam, lai skolēni būtu 
motivēti. Skolēnu mācīšanās motivācijas 
paaugstināšanā liela nozīme ir gan 
skolotājiem, gan vecākiem. Viņi var būt kā 
virzītāji un piemērs, taču svarīga ir katra 
skolēna iekšējā motivācija. 
 

     Nonācām pie seci-
nājuma, ka arī pašam 
skolotājam jāmainās, 
jāvelta laiks personī-
gajai izaugsmei. Te 
var palīdzēt GROW 
(Goal,Reality,Options,
Way) modelis, kas 
ļauj izprast, ko tu 
vēlies, kas notiek 
pašlaik, kādas ir 
iespējas sasniegt 
mērķi, kāds ir ceļš uz 
šo mērķi.  
 
 

Ļoti interesanta ir arī Starbursting metode, kas 
ļauj izanalizēt problēmu no dažādām pusēm (kā? 
kāpēc? kad? kur? utt.).  

Viens no kursu moto bija darbs komandā. 
Salīdzinājām, ar ko atšķiras grupa no komandas, 
dalījāmies pieredzē, kas vajadzīgs komandas 
izaugsmei, ar Belbin metodi izspriedām, kā sadalīt 
pienākumus komandā. 

Kursus pabeidzām ar izvērtēšanu, idejām par 
to, kā dalīties ar gūto pieredzi un nelielām skumjām 
par šķiršanos. Pārējie kursu dalībnieki bija kļuvuši ne 
tikai par domu biedriem, bet īstiem draugiem. 

Dalība šajos kursos ļāva sadarboties ar citu 
valstu pārstāvjiem, saprast, ka mēs īpaši 
neatšķiramies, jo visus vieno kopīgs mērķis – 
zinošas un lietpratīgas personības veidošana. Šajā 
procesā, neapšaubāmi,  ļoti liela nozīme ir 
skolotājam. 

Nobeigumā daži vārdi par vienreizējo 
vulkāniskās izcelsmes Tenerifes salu. Mums bija 
iespēja iepazīties ar šīs salas unikālo dabu, 
arhitektūru, vēsturi, baudīt tradicionālos ēdienus. 
Tenerife ir vieta, kur piepildās sapņi. 

 
Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi 

skolas direktorei Olgai Dukšinskai. 
 
 

Sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas  
direktores vietniece Z.Panfilova 
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Nacionālā eTwinning konference 2019 
 

    Šī gada 12. oktobrī Rīgā, 
“People Work” telpās, 
norisinājās Nacionālā eTwin-
ning konference, kura tika 
prezentēti  seši pagājušā 
mācību gada veiksmīgākie 
skolu sadarbības projekti. 
 

Daugavpili pārstāvēja 16.vidusskolas komanda ar savu projektu “Vienādojumu mūzika” (The music 
of equations).  Projektā skolēni iemācījās apvienot matemātiku un mūziku – tautasdziesmas šifrēja ar 
vienādojumu palīdzību. Projekta dibinātāja ir direktores vietniece izglītības jomā un matemātikas 
skolotāja Regīna Urbanoviča. Projekta īstenošanā  aktīvi piedalījās 10 klases skolēni, ģeogrāfijas un 
dabaszinību skolotāja Svetlana Rudjko un mūzikas skolotāja Lilija Grakova. 

Projektu pasākumā “Nacionālā balva” prezentēja Ragele Juliāna, Valērija Pogodina,   Andrejs 
Terehovs, Daniels Siļčonoks, Žanna Šileinis-Šileiko un Anna Siņica.   Mūsu skolēni ar lepnumu stāstīja 
par paveikto darbu, par iegūto pieredzi un prasmēm projekta realizācijas procesā.  

Projekts  “Vienādojumu mūzika” bija vērtīgs, jo sasniegts mērķis un rezultāts: 
-veicināta skolēnu interese par matemātiku, tautasdziesmām un mūziku, 
-attīstīta matemātiskā domāšana un risināšanas prasmes, 
-padziļinātas zināšanas par tēmu “Vienādojumi”, 
-uzlabotas angļu valodas zināšanas, 
-uzlabotas komunikācijas tehnoloģiju pielietošanas prasmes, 
-izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem, 
-izveidots video albums ar tautas dziesmām. 

 Latvijas skolotājiem bija lieliska iespēja klātienē satikt ASV izglītības līderes Nady Persons un 
Porscha Williams no Concious Roots, kuras stāstīja par skolotāja lomu, identitāti un to, kā veidot 
iekļaujošu klases vidi. Konferences dalībnieki apsprieda, kā pieņemt un izprast atšķirīgo, strādājot ar 
dažādiem skolēniem un pieaugušajiem. 

Kamēr skolotāji veidoja “identitātes apli” un diskutēja par iekļaušanu projekta finālā, skolēniem bija 
iespēja apmeklēt Rīgas Ilūziju muzeju, kurā viņiem izdevās izkļūt no spoguļu labirinta, kurā  viņi saņēma 
neaizmirstamas emocijas, atrodoties veļas mašīnā un telpā bez gravitācijas.   

Projektā iesaistītajai vadītājai R.Urbanovičai tika piešķirts eTwinning apbalvojums – dalība 
eTwinning ikgadējā starptautiskajā konferencē no 23. līdz 26.oktobrim Kannās, Francijā. 

Balva visiem finālistiem – “Aspired Interactives” organizētās tehnoloģiskās un praktiskās 
nodarbības, kur katram dalībniekam būs iespēja veikt reālas darbības un gūt pieredzi, lai padziļinātu un 
nostiprinātu jau iegūtās zināšanas un ieinteresētu skolēnus, jauniešus par STEM (zinātnes, tehnoloģiju, 
inženierzinātnes un matemātikas) priekšmetiem, kas nereti, skolēniem šķiet abstrakti un nesaistīti ar 
reālo dzīvi. 

  
Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores vietniece izglītības jomā, 

 matemātikas skolotāja, Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja 
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Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: 
baleta „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” apmeklējums 
 

Š.g. 15.oktobrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 8. klašu skolēni apmeklēja Latvijas 
Nacionālo operu un baletu, lai iepazītu baleta mākslu, paaugstinātu savu kultūras līmeni un 
paplašinātu redzesloku. Mēs noskatījāmies baleta izrādi “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” – pasakainu 
rokbaletu, kas veidots pēc brāļu Grimmu pazīstamās un iemīļotās pasakas motīviem kā pirmais 
lielais oriģinālbalets bērniem atjaunotajā Latvijā (horeogrāfe R.Kaupuža, scenogrāfe E.Bukovska, 
kostīmu māksliniece E.Patmalniece, gaismu mākslinieks K.Kaupužs, video mākslinieks 
A.Kopštāls). 
    Jau ieejot Latvijas Nacionālajā operā un baletā, mums aizrāvās elpa. Visapkārt tāds krāšņums! 
Kad zālē nodzisa gaisma, sākās … pasaka. Skatoties izrādi, mēs guvām brīnišķīgas emocijas un 
aizdomājāmies par tādām vērtībām kā mīlestība, uzticība, labsirdība. Mūs pārsteidza varoņu 
krāsaini tērpi, neparasti gaismas efekti, pārdomu pilna mūzika. Visvairāk patika Sniegbaltīte – 
burvīga, maiga un mīļa. Rūķi ļoti atraktīvi un jautri, un brīnišķīgākais no tiem ir mazais – septītais 
rūķis.  

Pēc izrādes mēs dalījāmies iespaidos par redzēto, dzirdēto, izjusto. Iegūtās zināšanas mums 
noderēs latviešu valodas, vizuālās mākslas, literatūras un mūzikas stundās. 
Pateicamies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt Latvijas Nacionālo operu un 
baletu un padziļināt savas zināšanas par šo brīnišķīgo mākslas veidu. 

 
Sagatavoja Laila Romanseviča,8.c klases audzinātāja 

 

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: 
Rīgas Leļļu teātra "Tims" apmeklējums 

 

    Š.g. 29.oktobrī  iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros sākumskolas 1.-3.klases skolēniem  
bija iespēja noskātīties Rīgas  Leļļu teātra "Tims" muzikālo leļļu izrādi bērniem “Mošķu diena”. 
Autors un režisors -Juris Babris. Komponists : Zigurds Feils. 
    Izrāde stāsta par to, ka  katrā no mums mīt lieli un mazi mošķi, kurus mēs paši neredzam. 
Pieklājibmošķis, dusmu mošķis, kaitinātājmošķis un vēl daudz un dažādi - labi un slikti mošķi. 
Skolēni varēja  mācīties,  kā būt labiem, pieklājīgiem, draudzīgiem  lai mošķi (sliktās īpašības) mūs 
nenomāktu. Izrādi papildināja skaistas, izzinošas un jautras dziesmas un mūzika. 
       Paldies  iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt Leļļu teātra izradi. 
 

Sagatavoja Ilona Šestaka, 1.b kl. audzinātāja 
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ES Erasmus+ dienas skolā 
 

2019.gada Daugavpils 16.vidusskolā tika uzsākti jauni Erasmus+ projekti: 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību 
projekts Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1 “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” 
 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību 
projekts Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3  “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” 
 
Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-
060312 “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju 
kompetenču attīstībā” 

  
Sakarā ar to mūsu skolā notika  Eiropas Savienības Erasmus+ dienām 2019.  veltītie pasākumi: 

10. oktobrī – projektu koordinatoru prezentācijas, sarunas ar skolēniem un pedagogiem par projektu 
mērķiem, kā arī darāmiem darbiem; 
11. oktobrī 7.-12.klašu skolēni piedalījas Zibakcijā.  

Sagatavoja skolas parlaments 
      
 

Brīvdienas – ceļojumu laiks 

      Ko darīt brīvdienās? Spēlēt ar telefonu, atrodoties mājās vai atklāt pasauli, ceļojot kopā ar 
draugiem? 4.c klases skolēni izvēlēja otro variantu un brauca uz Leļļu karaļvalstī Preiļos. Tā bija īsta 
pasaku zeme: pagalmā -pilis miniatūrā, viduslaiku interjers un tērpi. Leļļu galerijā atrodas vairāk nekā 
150 unikālu autora leļļu. Lelles tiek gatavotas no ģipša. Kā stāsta Jeļena Mihailova,  darbu autore, 
mazākais laiks, kas jāveltī lelles izgatavošanai, ir divas dienas. Lelles ir izvietotas dažādos interjeros, 
katrai lellei ir savs stāsts un tapšanas vēsture. Pēc tam  mums bija iespēja pielaikot  18.gs. tēr-
pus un nofotografēties. 
        Paldies  skolas vadībai, vecāku komitejai  par iespēju apmeklēt muzeju, par brīnišķīgajiem rudens  
ceļojuma mirkļiem! 

       Sagatavoja Žanna Ugarenko, 4.c kl. audzinātāja 
 
 



 
“Ielogojies nākotnē” 

No 14. līdz 18. oktobrim Daugavpilī norisinājās Karjeras nedēļa. Tas ir ikgadējs pasākumu cikls, 
kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu 
profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās 
diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. Šogad Karjeras nedēļas 
tēma “Ielogojies nākotnē”. Skolēni, viņu vecāki un pedagogi tika aicināti iepazīt nākotnes profesijas un 
prasmes. 

Arī mūsu skolas audzēkņi iesaistījās dažādās aktivitātēs. Klases stundās skolēni runāja par profesiju 
mainīgumu, nākotnes profesijām, nepieciešamajām prasmēm. Viņi aktīvi piedalījās skolas un 
ārpusskolas pasākumos. Veidojot zīmējumus un plakātus, sākumskolas skolēni izdomāja, vizualizēja un 
raksturoja nākotnes profesijas. 

 
14.oktobrī 7.b un 8.a klases skolēni 

piedalījās KN atklāšanas pasākumā „Nākotnes 
profesijas: Izaicinājumi un izvēle!” (projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). 
Pasākuma laikā dažādu nozaru pārstāvji – 
fizioterapeits, inženieris, ķīmiķis, fiziķis, dizaineris 
– iepazīstināja skolēnus ar savas jomas  
profesijām, tajās nepieciešamajām zināšanām un 
prasmēm, sniedza ieskatu attīstības tendencēs. 
Klausoties profesionāļu prezentācijas, skolēni 
aizpildīja darba lapas ar jautājumiem un 
uzdevumiem. Viņi piedalījās aktivitātēs un vēroja 
demonstrējumus, gūstot priekšstatu un izpratni 
par katru no jomām. Diskusijas un sarunas laikā 
uzzināja sev interesējošo informāciju par šo jomu 
profesijām. 

 

 
3.a klase devās mācību ekskursijā uz 

uzņēmumu “Daugavpils satiksme”, kur 
izglītojamie varēja vairāk uzzināt par šofera 
profesiju, tā specifiku, darbā nepieciešamajām 
zināšanām, prasmēm un iemaņām. Viņiem bija 

iespēja vērot tramvaju dažādību – gan tos kādi 
pilsētā bija agrāk, gan pilnīgi jaunus tramvajus –, 
kā arī izstaigāt tramvajus un sajusties tajos kā 
pirmajiem pasažieriem un šoferiem. Skolēni 
varēja aplūkot darbnīcas, kurās tramvaji tiek 
laboti un tehniski sagatavoti ekspluatācijai pilsētā, 
kā arī noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji ar to 
nodarbojas. Sākumskolas posmā ļoti vērtīgi 
izprast to, cik plaša profesiju daudzveidība 
sastopama vienā uzņēmumā un ka ikviens 
profesijas pārstāvis ir svarīga daļa no liela 
uzņēmuma. 

 

 
Daugavpils 16.vidusskolas aktu zālē 

norisinājās nodarbība “Iepazīsti militāro 
dienestu”, kuru vadīja  Zemessardzes 36. kaujas 
atbalsta bataljona karavīri. 9.–12. klašu skolēniem 
tika sniegta iespēja iepazīties ar profesionālo 
dienestu, kā arī saprast atšķirību starp 
Zemessardzi un profesionālo dienestu, uzzināt, 
kā notiek nometnes, apmācības un pieteikšanās 
dienestam, noskaidrot, cik pieprasīti darba tirgū ir 
šīs nozares speciālisti, kāda ir nepieciešamā 
izglītība un darba prasmes. Interesanti bija tas, ka 
izglītojamiem tika sniegta iespēja praktiski 
pārbaudīt savu šī brīža fizisko sagatavotību 
dienestam, kā arī pielaikot pilno zemessarga 
ekipējumu. Skolēni tika aicināti uzdot sev 
interesējošos jautājumus, iesaistīties sarunās, kā 
arī izmantot iespēju un piedalīties 3 nedēļu 
apmācībās, lai izjustu un izprastu, kas ir 
profesionālais militārais dienests un vai tas 
patiešām ir tas, ko ir vēlme saukt par savu sirds 
darbu. 

 KARJERAS NEDĒĻA 
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15. oktobrī 9.b un 10.klases skolēni piedalījās 

VIAA rīkotajā diskusijā “Šodien sākas nākotne”, 
kuras laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar 
komunikācijas praktiķi Ivaru Svilānu un fitnesa 
treneri, moderatoru Dināru Zāģēru. Pasākuma 
laikā skolēni izzināja un diskutēja, kā sasniegt 
savus mērķus un veidot veiksmīgu karjeru 
nākotnes darba tirgū. Viņi noskaidroja – kāda 
nozīme ikdienā būs tehnoloģijām, mākslīgajam 
intelektam un kāda – cilvēkam. 

2.a klases izglītojamie devās uz vienu no 
lielākajām zeķu izstrādājumu ražotnēm Baltijā – 
uzņēmumu “Aurora Baltika”. Skolēniem tika 
sniegts informatīvs ieskats zeķu izstrādājumu 
vēsturē un uzņēmuma būtībā. Mācību ekskursijas 
laikā izglītojamiem bija iespēja ielūkoties reālajā 
darba vidē un noskaidrot, cik daudzveidīgu 
profesiju pārstāvji strādā šajā uzņēmumā. Ir ļoti 
būtiski skolēniem parādīt profesiju daudzveidīgo 
pasauli un rosināt viņu interesi par to. Gatavojoties 
mācību ekskursijai izglītojamie klases stundā 
iejutās dizaineru lomā un paši veidoja dažādus 
zeķu dizainus klasē. 

1.b klases skolēniem bija iespēja iepazīt 
profesijas un apgūt prasmes, kuras būs aktuālas 
arī nākotnē. Viņi piedalījās meistarklasē 
"Ielogojies nākotnē!", kurā, veicot praktiskus 
uzdevumus, izzināja, kādu profesiju pārstāvji 
strādā būvniecībā, arhitektūrā un dizainā, kādas 
zināšanas viņiem nepieciešamas.  

 

 
9.–11. klašu skolēni devās mācību 

ekskursijā uz Park Hotel „Latgola”. Ekskursijas 
laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma 
darbību un funkcijām. Izstaigājot viesnīcas 
funkcionālās telpas, skolēni noskaidroja, kādu 
profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, kāda ir to 
darba ikdiena, kāda izglītība nepieciešama. Viņi 
arī noklausījās iedvesmas stāstu par to, kā parasts 
kurjers var kļūt par viesnīcas īpašnieku. 

16. oktobrī 9. klašu interesenti apmeklēja 
pasākumu “Īsteno sapni par savu biznesu”, 
kas norisinājās Daugavpils Valsts ģimnāzijā. 
Pasākuma laikā bija fantastiska iespēja 
ieklausīties vairākos pieredzes stāstos, piedalīties 

erudīcijas spēlē, pievērst uzmanību izaicinājumiem 
un izaugsmes iespējām nākotnē, kas saistās ar 
sava biznesa izveidi. Uzdot sev interesējošus 
jautājumus, kas saistās ar uzņēmējdarbību un rast 
atbildes uz jautājumiem, kā kļūt par uzņēmēju. 
Jaunieši tika aicināti nebaidīties sapņot un 
pārvērst savus sapņus realitātē. 

17. oktobrī 9.a klase piedalījās nodarbībā 
"Autotransportlīdzekļu konstrukciju darbnīca”, 
kuru vadīja RTU pārstāvis. Skolēni iepazinās ar 
autotransporta inženiera profesiju, uzzināja par 
tajā nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un 
izglītību, noskaidroja, cik pieprasīti darba tirgū ir 
šīs nozares speciālisti. Skolēni veica arī dažus 
uzdevumus: veica krāsas slāņu biezumu 
mērījumu, izmērīja protektora dziļumu un veica 
spiediena mērījumu automobiļa riepās.  

 

 
Daugavpils Krievu licejā norisinājās 

izglītojošā spēle “Kas? Kur? Kad? Futurologi 
runā”, kurā mūsu skolas 9.-12.klašu komanda 
ieguva godpilno 3.vietu. Sacensība norisinājās 
starp Daugavpils pilsētas skolu komandām un cīņa 
bija spraiga visas spēles garumā. Veicamie 
uzdevumi saistījās ar darba tirgus attīstības 
tendencēm, futurologu pētījumiem dažādās 
zinātniskajās jomās, profesiju izmaiņām, kā arī 
attīstības tendencēm. Mūsdienu mainīgajā 
pasaulē ir ļoti būtiski sekot līdzi aktualitātēm un 
nākotnes profesijām, lai varētu izdarīt 
pārliecinošus lēmumus, veidojot savu karjeru 
nākotnē.  

18. oktobrī 8.b klases skolēni piedalījās spēlē 
“Radošā domāšana biznesā”, kuras laikā 
skolēniem bija iespēja uzzināt un izprast, kas ir 
sociālā uzņēmējdarbība, gūt izpratni par 
nepieciešamajām prasmēm biznesā un 
uzņēmējdarbībā. Grupās viņi izstrādāja biznesa 
ideju, kuru pēc tam prezentēja iespējamiem 
investoriem un klientiem. Skolēni guva atziņu, ka 
radošā domāšana ir svarīga biznesā un karjeras 
veidošanā. 

Sagatavoja pedagoģes karjeras konsultantes 
A.Anufrijeva, D.Balalaikina 
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 INTERESANTI 

Ceļojums pie kaimiņiem 
 

Skaistā rudenī 6.b un 8.b klases skolēni devās ciemos pie kaimiņiem – uz Lietuvas pilsētu Anīkšči. 
Silts laiks un labs garastāvoklis – kas var būt svarīgāks ekskursijai? 

Mūsu iepazīšanās ar Anīkščiem sākās pie Lietuvā visbiežāk apmeklētā Puntuka akmens. Tas ir 
tik milzīgs! Tālāk mēs devāmies uz gaisa taku, kura novietota 21 metra augstumā un stiepjas 300 
metrus. Tā beidzas ar 34 m augstu skatu torni, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Anīkšču Dabas 
parku. Šī taka ir izaicinājums tiem, kas baidās no augstuma. 

Viena no Anīkšču ievērojamām vietām ir Šaursliežu dzelzceļa muzejs. Tajā ir saglabājies 
visvecākais Krievijas impērijas laikā celts šaursliežu dzelzceļš (1894.g.). Lieliski, ka šajā muzejā var 
ne tikai apskatīt eksponātus, bet arī pataustīt tos, izmēģināt un izbaudīt braucienu ar bānīti pa 
šaursliežu dzelzceļu. Te var aplūkot daudzus senos priekšmetus, sakaru un signālierīces, uzzināt, 
kādas bija biļetes un nauda pirms vairākiem gadiem. Mēs apmeklējām arī interaktīvu istabu 
„Kosmoss”, kurā klausījāmies visuma skaņas un izbaudījām kosmosa daudzkrāsainību. 

Nakamais punkts bija izklaides centrs „Kalita”, kurā vizinājāmies no kalna ar vasaras ragavām. 
Pat sācies lietus netraucēja izbaudīt braucienus un gūt gandarījumu. 

Paldies Lietuvai par dabas skaistumu, brīnišķīgiem cilvēku roku darinājumiem, lielisku un jaunu 
iespaidu pilnu dienu. 

Sagatavoja Svetlana Zarjanova, 6.b kl.audzinātāja 
 
 
 

Gaļinu Želabovsku  

Jeļenu Bernāni 

 Nadeždu Dzalbi  
 

Katra diena ir diena, 
lai atpūstos un sapņotu, 
lai smietos un brīnītos, 
lai mīlētu un baudītu mīlu, 
lai runātu un klausītos, 
lai priecātos un justos laimīgs. 
Katra diena ir diena, 
lai dzīvotu!  
Daudz laimes dzimšanas 
dienā! 
 

Skolas avīzes redakcija 
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