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     Mūsu skolā 15. novembrī notika svētku sadziedāšanās, kur katra klase bija sagatavojusi savu 
apsveikuma dziesmu Latvijai. Skolas direktore Olga Dukšinska apsveica skolas pedagogus, skolēnus  
šajos nozīmīgajos valstij un ikvienam no mums svētkos. Trīs reizes atkārtoti kā spēka vārdi skanēja 
novēlējums:,,Saules mūžu Latvijai!”  
   Mūzikas pedagogu Lilijas Grakovas un Veronikas Kaluginas-Romanovas vadībā skanēja dziesmas kora 
un vokālā ansambļa izpildījumā. Kā vienmēr, dejas prieku mums dāvāja tautas deju kolektīvs Marinas 
Meduņeckas vadībā.  
   Šodien svinam Latvijas 101. dzimšanas dienu, mēs  vēlamies, lai  nākotnē    Latvija  būtu  
vislielākā vērtība un iemīļotākā vieta katram cilvēkam. Dievs Svēti, Latviju! 

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 
 

Mācību kurss “Radošuma un inovāciju ieviešana mācībās” Barselonā 
Daugavpils 16.vidusskolas ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāja Svetlana Rudjko no 4. līdz 

9.novembrim apmeklēja mācību kursu “Integrating Creativity and Innovation into Teaching” (“Radošuma 
un inovāciju ieviešana mācībās”), kas notika Barselonā (Spānijā), par ko arī ieguva sertifikātu. Šis kurss 
tika izveidots skolotājiem, lai sniegtu iespēju apzināties, kā pielietot jaunrades metodes un inovatīvus 
lēmumus savā stundā. Mācībās piedalījās skolotāji no 5 valstīm: Dienvidāfrikas, Vācijas, Rumānijas, 
Igaunijas un Latvijas. Mēs esam guvuši praktisku pieredzi,  kā attīstīt skolēnu mīkstās iemaņas, kritisko 
un radošo domāšanu, kā lietderīgi izmantot  IKT izglītībā. 

Pirmajā dienā notika iepazīšanās un saruna par pamatzināšanām  skolā un mācību stiliem. Katrs 
dalībnieks ir pastāstījis par sevi, savu pilsētu, skolu, kurā strādā. Kursa vadītājs Alessandro Punto 
savukārt pastāstīja par Barselonu, Kosta Bravu, Žeronu, Figeresu, Pubolu un citām Katalonijas 
pilsētām, ieteica, kādus muzejus un vietas vēlams apmeklēt, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par reģionu. 
Iemācījos lietot metro. 

Turpmākajā nedēļā, aktīvi darbojoties, mēs apguvām  motivāciju un nopietnu spēli, radošu 
domāšanu un kartēšanu. Alessandro Punto lasīja lekciju par radošās domāšanas galvenajiem 
posmiem, uzskaitījām tos: Jautājums – Ziņkārība – Novērošana – Pētījums – Noslēpums un 
Iedzīvošana. Viņš uzsvēra, ka radošuma ziņā mākslas un drāmas elementus var iekļaut jebkurā skolas 
priekšmetā. Ieviešot radošumu, skolotājs ir līderis, mentors un koučers, vajag vairāk optimisma un 
harmonijas, mazāk stresa savā stundā. Dalībnieki iepazinās ar tādām vietnēm kā canva.com, 
edpuzzle.com, coggle.com, animoto.com, pexels.com un wevideo.com. 
 

Arī strādājām ar vizuāliem avotiem izglītībā. VTS. Mēs meklējām tiešsaistes vizuālos materiālus: 
Google, You Tube un Wordclouds. Tāpat dalībniekiem bija interesanti uzzināt, kā strādāt ar skaņu 
programmām: bensound.com, freesound.org. un studytracks. education. Apguvām  pāra un grupas 
darba pārvaldību, novērtēšanas tipus, portfolio veidošanu un tiešsaistes rīkus. Alessandro lasīja lekciju 
par Katalonijas kultūras tradīcijām, valodu, nacionālo virtuvi, mūziku (habaneros Katalana), apģērbu 
(espadrilles), nacionālajām dejām (sardana un flamenko). Kursanti uzzināja, ka Ziemassvētkos pie 
kataloniešiem nāk nevis Santa Klauss, bet gan draiskais zēns Kagāns. Un, protams,  notika kursantu 
darba izvērtējums, diskusija par radošajām metodēm Scamper, Life skeels, School innovation corner, 
Content Creation Cykle-Telling Your story, kā arī sertifikātu izsniegšana. 

Noslēgumā bija plaša kultūras programma. Kursu dalībniekiem bija iespēja apskatīt Vidusjūras 
pērles – Barselonu ar tās gājēju ielu Raļamblu, Kolumbas laukumu, Gotisko kvartālu, Gaudijas namus, 
Tibido kalnu, Karalisko laukumu, Nacionālo muzeju, Parku – Goeljē muzeju, Sagrada Familja 
katedrāle…Var uzskaitīt bezgalīgi. Laiks pagāja nemanot. Kursi atbilda savam nosaukumam, bija 
radoši un noskaņoja uz pozitīvu. 

Sagatavoja Svetlana Rudjko,  
ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāja 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
   Projekta “Mācīties vienam no otra – veidot 
nākotni” ietvaros no 17. līdz 21.novembrim 
Barntrupas pilsētas ģimnāzijā notika pirmā tikšanās 
ar projekta partneru skolām no Latvijas, Čehijas, 
Grieķijas, Itālijas un Vācijas. Mūsu skolu pārstāvēja 
direktores vietniece izglītības jomā Aļona 
Proščenko, angļu valodas skolotāja Jeļena 
Abramova un projekta koordinatore Jeļena Sardiko. 

Visās dienās notika aktīvs darbs. Projekta 
dalībnieki prezentēja savu skolu, iepazīstināja ar 
savas valsts izglītības sistēmu, vācu skolotāji 
dalījās pieredzē darbā ar jaunajām informācijas 
tehnoloģijām, tika apmeklētas atklātās stundas 
dažādos mācību priekšmetos – vācu valodā, 
mūzikā, mākslā, teātrī un latīņu valodā. Tā kā 
projekta mērķis ir uzņēmējdarbības kompetenču 
attīstīšana, projekta partneri apmeklēja vācu 
mašīnbūves uzņēmumu KEB, ar kuru pilsētas 
ģimnāzija cieši sadarbojas. 

Sveicot dalībniekus un uzņemot tos Rathausā, 
projekta nozīmīgumu apstiprināja Barntrupas mērs. 
Svinīgā gaisotnē tika pacelts projekta karogs kā 
projektā iesaistītu skolu sadarbības un draudzības 
apliecinājums. 

Projekta partneriem bija arī iespēja iepazīt 
Vācijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, apmeklēt 
Barntrupas un Detmoldas ievērojamākās vietas. 

Barntrupas ģimnāzijas skolotāji un skolēni 
ieguldīja lielu darbu, organizējot tikšanos augstākā 
līmenī. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nākamā tikšanās ar projekta partneriem – 

skolēniem un skolotājiem – tiek plānota Latvijā, 
Daugavpils 16.vidusskolā, februārī. 

Daugavpils 16.vidusskolas Erasmus+ 
programmas projektu “Mācīties vienam no otra – 
veidot nākotni” līdzfinansē Eiropas Savienība. 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts 
izglītības attīstības aģentūras 
mājaslapā  www.viaa. gov.lv, sadaļā  Erasmus+. 

 
Sagatavoja  Daugavpils 16.vidusskolas  

projekta koordinatore Jeļena Sardiko, 
direktores vietniece izglītības jomā  

         Aļona    Proščenko 
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Pirmā tikšanās ar projekta partneriem Vācijā 
 

No 01.09.2019. līdz 31.08.2021. Daugavpils 16. vidusskolā tiek 
īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) 
skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – 
veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1). 
 

http://www.viaa/


 
 
 

 
Mūsu skolas 
angļu valodas 
skolotāja Na-
dežda Dzalbe 
septembrī – 
oktobrī apme-
klēja nodar-
bību ciklu 
ASV. Lūk, ko 
viņa pastāstīja 
skolas avīzes 
redakcijai par 
šo unikālo 
iespēju. 

  
„2018. gada pavasarī es aizpildīju pieteikumu 

dalībai The Fulbright Teaching Excellence and 
Achievement Program (Fulbright TEA, skolotāju 
meistarības pilnveidošanas programma). Fulbright 
TEA sponsorē ASV Valsts departaments ar ASV 
valdības nodrošinātu finansējumu un administrē 
IREX (International Research & Exchanges Board 
– Starptautiskā pētījumu un apmaiņas pārvalde). 
Programma piedāvā skolotājiem no visas pasaules 
pavadīt ASV sešas nedēļas, apmeklējot 
profesionālās pilnveides akadēmiskus seminārus 
universitātē, novērojot stundas un daloties pieredzē 
ar skolotājiem un studentiem universitātē un 
vietējās vidusskolās.  

Mani uzaicināja uz interviju, un  bija liels 
pārsteigums, ka esmu tikusi programmā, jo no 
katras valsts dalībai tiek atlasīti tikai viens, divi 
skolotāji. Šogad šajā projektā piedalījās ap 150 
skolotājiem no Eiropas, Āzijas un Dienvidamerikas,  
kas pilnveidoja savu pedagoģisko meistarību  
dažādās ASV universitātēs. Mana kursa 
nodarbības notika Ziemeļu Kolorādo universitātē, 
tās bija lekcijas, darbs grupās, prezentāciju 
veidošana.  Kursa ietvaros notika arī kultūras 
pasākumi, es uzstājos studentu priekšā, 
iepazīstinot tos ar Latviju, tās kultūru un izglītības 
sistēmu.  

Nozīmīgs bija Amerikas skolas apmeklējums, 
kur praksē varēja vērot kompetenču pieeju izglītībā. 
Skolēni strādā ar datoriem (individuāli vai grupā), 
veido prezentācijas, projektus, kurus pēc tam 
prezentē vecākiem un klasesbiedriem. Vidusskolā 
visu mācās praktiski. Piemēram, izjauc procesoru 
un tā pēta datora uzbūvi, medicīnas zināšanu 
pamatus apgūst, izmantojot manekenus.  

 
 
 

 

 
 

 
 
  Man bija iespēja personīgi novadīt stundas ASV 
skolēniem. Vienas stundas tēma bija „Latvija”. Es 
priecājos un lepojos, ka man bija iespēja paplašināt 
viņu zināšanas par mūsu valsti. 

 
  Pateicoties dalībai Fulbright TEA programmā, es 
guvu unikālo darba pieredzi, svarīgas  zināšanas un 
jaunus draugus visā pasaulē.” 

 
 

Sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas 
 avīzes redakcija 

 

 AKTIVITĀTES 

Pedagoģiskās meistarības pilnveidošana ASV 
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Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: 
         

 

    Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 
14. novembrī 4.c klases  skolēni apmeklēja 
Daugavpils teātri, kurā noskatījās deju izrādi 
“Čipolīno” (pēc Džani Rodari pasaku motīviem). 
Daudziem tas bija pirmais teātra apmeklējums 
dzīvē, un mēs zinām, ka pirmais iespaids ir svarīgs.  

Pirms teātra apmeklējuma klases stundā 
skolēni iepazinās ar Džani Rodari pasakas 
“Čipolīno” varoņiem un sižetu, jo aktieri, tēlojot 
Čipolīno piedzīvojumus, izmantoja mūzikas un 
dejas valodu. Mēs arī atkārtojām uzvedības 
noteikumus teātrī un uzzinājām par teātra darbu un 
trupu. Skolēniem bija ļoti patīkami uzzināt, ka 
galveno lomu spēlē mūsu skolas absolvents Māris 
Boka.  

Izrādes laikā skolēni ļoti emocionāli reaģēja uz 
pasaku varoņu izdarībām, uzzināja pazīstamu 
melodiju, interesi izraisīja arī dekorācijas un 
gaismas efekti.  Pēc izrādes skolēni sajūsmināti 
dalījās savos iespaidos par redzēto. “Dejotāji 
izpildīja dažādus akrobātiskus trikus,” stāstīja Jļja. 
“Foršas dekorācijas,” papildināja Viktorija. “Man ļoti 
patika dejotāju meistarība,” dalījās savos iespaidos 
Ksenija. Un tas bija iemesls vēlreiz pārrunāt, cik liela 
nozīme cilvēka dzīvē ir draudzībai, atsaucībai, 
izpalīdzībai. 

Projekts “Latvijas skolas soma” ir lieliska 
dāvana skolēniem Latvijas simtgadē. Tas dod 
viņiem iespēju gūt jaunu dzīves pieredzi, zināšanas, 
paplašināt redzesloku. Iegūtās zināšanas noderēs 
arī mācību procesā: klases stundā, sociālo zinību, 
vizuālās mākslas, mūzikas un literatūras stundās. 
 
. 

                                                                                           
Sagatavoja Žanna Ugarenko,  

4.c kl.audzinātāja. 
 

Izrādes “Apķērīgā mīlniece” 
apmeklējums 

 2019.gada 15.novembrī iniciatīvas “Latvijas 
skolas soma” ietvaros 9.-12.klašu skolēni devās uz 
Daugavpils teātri, lai iepazītu teātra mākslu un tās 
īpatnības, paaugstinātu savu kultūras līmeni un 
paplašinātu redzesloku. 

Audzēkņi noskatījās seno laiku komēdiju 
spāņu gaumē „Apķērīgā mīlniece”, kas veidota pēc 
Lope de Vegas lugas motīviem (izrādes 
režisori – Oļegs Šapošņikovs, Juris Jonelis, Daniels 
Busato (Spānija)). Izrāde bija ne tikai viegla izklaide, 
gandrīz vodeviļa, bet arī ceļojums telpā un laikā. 
Skatuves noformējums, kostīmi un aktieru spēles 
maniere pietuvināti tam, kā tas bija pirms 500 
gadiem. Bet pats galvenais – tie ir neglābjami 
iemīlējušies varoņi, dueļi skaistās dāmas dēļ, 
intrigas un, protams, laimīgas beigas, kad, pārvarot 
neiedomājamas likstas, visi mīlētāji paliek kopā. 

Pirms teātra apmeklējuma skolēni iepazinās ar 
lugas sižetu, teātri kā mākslas veidu, kā arī guva 
informāciju par Daugavpils teātra aktieriem. 
Patīkami, ka lomas spēlē arī mūsu skolas 
absolventi. Izrādes laikā skolēni uzmanīgi sekoja 
sižetam, emocionāli reaģēja uz varoņu izdarībām, 
ieklausījās vārdu spēlēs, baudīja dejas un 
dziesmas. Interesi un saviļņojumu izraisīja arī 
dekorācijas un gaismas efekti. Pēc izrādes, daloties 
iespaidos, skolēni diskutēja par lugas 
reminiscencēm mūsdienu dzīvē, apsprieda aktieru 
spēli un dekorācijas. Katrs atrada sev tuvu 
jautājumu, par ko ir vērts aizdomāties. Skolēni jutās 
gandarīti. 

Iegūtās zināšanas un emocijas noderēs arī 
mācību procesā: vēstures, literatūras, latviešu, 
krievu un angļu valodas stundās. Paldies iniciatīvai 
“Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt teātri, 
tā ir lieliska dāvana skolēniem Latvijas simtgadē. 

 
Sagatavoja Anželika Anufrijeva,  

12. kl. audzinātāja 
 

Deju  izrādes  “Čipolīno”      
apmeklējums 



 
 
 
 

AKTIVITĀTES  
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Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: 
         muzeju apmeklējums Rīgā. 

  
2019. gada 6. novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 7.b un 7.c klases skolēni 

apmeklēja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju un Motormuzeju Rīgā. 
Braukšanas mērķis – iepazīties ar Latvijas medicīnas attīstību un ražošanas attīstību Latvijas 

teritorijā (automobiļu ražošana 20.gs. sākumā).  
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja mērķis ir radīt sabiedrībā interesi par medicīnas 

attīstību no senajiem laikiem līdz mūsu dienām un veicināt cilvēka izpratni par vēstures un 
medicīnas ciešo saistību. Muzejs ir viens no trijiem lielākajiem šāda profila muzejiem pasaulē. 
Muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 203 000 vienību. Katru gadu tiek rīkotas tematiskās izstādes 
par sabiedrībā aktuālām un interesējošām tēmām.  Skolēniem visvairāk patika apskatīt 
rekonstruēto viduslaiku klostera hospitāli un aptieku, apmeklēt pēc profesora Paula Stradiņa 
ieceres izveidoto viduslaiku pilsētu, kā arī iepazīties ar tā laika izplatītākajām slimībām un to 
ārstēšanas metodēm. 

Rīgas Motormuzejs ar savu ekspozīciju apmeklētāju acis priecē jau kopš 1989. gada. Gan 
toreiz, gan tagad tas ir vienīgais šāda profila muzejs Latvijā un lielākais Baltijā. Izmantojot modernas 
un interaktīvas tehnoloģijas, skolēni tiek aicināti doties virtuāli patiesā ceļojumā auto būves vēsturē, 
kas aizsākās pirms 133 gadiem, kad patentēja pirmo auto. Rīgas Motormuzejs vienmēr palicis 
uzticīgs savai misijai – ieinteresēt cilvēkus un veidot pozitīvu attieksmi pret spēkratu vēsturi un 
tehnikas mantojumu Latvijā un pasaulē. 

Skolēniem arī bija iespēja pastaigāties Vecrīgā, apskatot vēsturiskās ēkas. Iegūtās zināšanas 
noderēs arī mācību procesā: dabaszinību, sociālo zinību un  vēstures stundās. 

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt muzejus. Iniciatīva „Latvijas 
skolas soma” ir lieliska dāvana Latvijas skolēniem. 

Sagatavoja Oksana Gedzjuna,7.b kl.audzinātāja,  
un Leonarda Krukovska,7.c kl.audzinātāja 

 
                                  Krāslavas  apmeklējums. 

2019.gada 9. novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 6.b un 7.a klases skolēni 
apmeklēja vienu no krāšņākajām Latgales pilsētām – Krāslavu. Mācību ekskursijas mērķis bija iepazīt 
pilsētas, kuru sauc par “Latgales Šveici”, vēsturi un kultūru. 

Sākumā mēs apmeklējām Krāslavas pili, grāfu Plāteru rezidenci, kura ir 18.gadsimta arhitektūras 
piemineklis. Pili sākuši celt Konstantīna Ludviga Plātera laikos (1765.g.), tomēr tā tika uzcelta tikai 
1791.gadā. Pils atrodas muižas pakalna virsotnē, tā saucamajā Teātra kalniņā, no kura paveras 
brīnišķīga liktenīgas upes Daugavas apkārtne. Ļoti žēl, ka pils netika atvērta apmeklētājiem. Gids mums 
pastāstīja, ka zem sienu apmetumu slāņiem tika atrasti unikāli 18.gadsimta gleznojumi ar Romas 
skatiem, kuriem nav līdzīgu visā Latvijā. Nesen pilī tika uzsākti atjaunošanas darbi. Nākotnē mēs vēlreiz 
gribētu apmeklēt jau restaurēto Krāslavas pili. 

Pēc tam skolēni devās uz keramiķu Pauliņu darbnīcu, kur ar interesi vēroja amatnieku meistarklasi 
– māla vāzes tapšanas procesu. Apmeklējām arī  Leļļu muzeju, kas  atrodas Krāslavas tūrisma centra 
bēniņos. Meitenes bija sajūsmā. Vairāk nekā 1000 porcelāna leļļu figūriņu no dažādām pasaules 
valstīm demonstrē apmeklētājiem tautu kultūru un tradīciju īpatnības. Leļļu varoņu tematika ir dažāda: 
līgavas un līgavaiņi, pazīstamie literārie varoņi, pasaku varoņi u.c. Šo brīnišķīgo leļļu valstību mēs ilgi 
atcerēsimies! 

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību procesā: latviešu valodas, literatūras, sociālo zinību un 
vēstures stundās. 

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt  Krāslavu. Iniciatīva „Latvijas skolas 
soma” ir lieliska dāvana  Latvijas skolēniem. 

                                                      Sagatavoja Svetlana Zarjanova 6.b kl. audzinātāja un  
Alla Nipāne, 7.a kl. audzinātaja 

 



 
 
 
 
 
 

 INTERESANTI 

3 interesanti fakti par Latviju 
 

    1. Latvijas vecākā pilsēta ir Ludza. Pirmās ziņas 
hronikā par šo Latgales pilsētu ir  datētas ar 1177. 
gadu. Šo skaisto, ezeriem un mežiem bagāto novadu 
Latvijas rītu pusē Baltijas latgaļu ciltis dzīvošanai 
izvēlējās jau pirmajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. 
Par to liecina 14 apmetnes, vairāk kā 25 pilskalni un 
aptuveni 70 kapukalni. 
  

    2.Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais 
aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs, 
apkalpojot 45% Baltijas aviopasažieru. No 
lidostas "Rīga" ziemas sezonā iespējams doties 
uz 69, bet vasaras sezonā uz 79 galamērķiem, 
ko nodrošina 20 aviosabiedrības. 
 

   3.Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ir 
cirks. Rīgas cirka ēka ir viena no vecākajām 
īpaši cirka vajadzībām projektētajām ēkām 
Eiropā. Un patiešām, ejot pa parasti steidzīgiem 
gājējiem pilno Merķeļa ielu, liekas, ka ēka te 
bijusi vienmēr. Tā sen jau kļuvusi par daļu no 
Rīgas un tuvākajā nākotnē noteikti piedzīvos 
pozitīvas pārmaiņas. 
 

Tatjanu Viļk ̧eli  

Liliju Grakovu 

 Nadez ̌du Dzalbi  

 

Lai ar gadiņš uzkrīt plecam, 
Bet vai tāpēc jākļūst vecam? 
Ja ir sirdī dzīves prieks, 
Gadu skaits ir tīrais nieks! 
 

Skolas avīzes redakcija 
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