
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020.gada 1.septembris. Šogad mēs visi – 
skolotāji, skolēni un vecāki – gaidījām šo dienu ar 
īpašām izjūtām. Skolotāji un vecāki gatavojās 
neparastam mācību gadam, skolēni gaidīja 
tikšanos ar skolotājiem un klasesbiedriem. “Sveika 
skola, mana dzimtā 16.vidusskola’’ varēja dzirdēt 
klasēs, gaiteņos un skolas pagalmā. 

Šī diena ir visgaidītākā pirmklasniekiem, kuri 
pirmo reizi pārkāpa skolas slieksni. Viņi iesoļoja 
pilnīgi citā dzīvē, nostājoties uz gara un interesanta 
zinību ceļa. Pirmā rudens diena ir neparasta arī 
divpadsmitklasniekiem. Viena no tām, kuras 
skolēna mūžā var būt tikai 12 reizes. Sākās 
pēdējais skolas rudens mūsu divpadsmitās klases 

skolēniem. 
Skolas pagalmā notika svinīgais pasākums 1.,9., 10. un 12. klašu skolēniem un viņu vecākiem. 

Klātesošos  apsveica skolas direktore O. Dukšinska. Direktore īpaši uzrunāja pirmklasniekus, novēlot 
viņiem izturību, savukārt vidusskolēniem novēlēja atrast savu ceļu lielajā dzīvē. Daugavpils Jēzus 
Sirds draudzes prāvests Andris Ševels deva svētību un novēlēja, lai nākamais mācību gads būtu 
interesants un veiksmīgs. 

2.-8.un 11.klašu skolēnus sagaidīja  klašu audzinātāji kabinetos. Kāds būs jaunais mācību gads, 
lielā mērā atkarīgs no mums katra. Sākoties jaunajam darba cēlienam, skolēniem gribas novēlēt sirdīs 
saglabāt vasaras saules siltumu, mācību gada sākuma līksmību, zināšanu kāri, darba prieku un 
atsaucību visa mācību gada garumā! Skolas pedagogiem un skolēnu vecākiem novēlam pacietību, 
izturību, sapratni un atbalstu, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā! 

Lai jauniem atklājumiem, panākumiem un jaunieguvumiem bagāts 2020./2021.m.g.! Sveiciens 
visiem skolas audzēkņiem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem! 
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Jau trešo gadu Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai.  Mūsu skolas 4 pedagogi sniedz individuālās konsultācijas deviņiem 5.-
12.klašu skolēniem. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs, psihologs, sociālais 
pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus 
un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Individuālās nodarbības laikā pedagogi 
sniedz skolēniem atbalstu  gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē, palīdz atrisināt 
psiholoģiska un emocionāla rakstura problēmas. Pedagogi organizē nodarbības balstoties  uz skolēnu 
individuālajām vajadzībām. 

                   Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko 
 

 
 

Pirmo reizi šogad tiek realizēts jaunais skolotāju projekts “Mācītspēks”, un arī Daugavpils 16.vidusskola 
ir iesaistījusies šī projekta dalībnieku atbalstā. 1.septembrī darbu skolā uzsāka Ieva Maļinovska. Viņa 
skolēniem mācīs dizainu un tehnoloģijas. Vēlam veiksmi jaunajai skolotājai! 

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Z.Panfilova 

Valsts aizsardzības mācības pilotprojekta noslēgums 
  2020.gada 23. septembrī Aizsardzības ministrijā norisinājās 
Valsts aizsardzības mācības pilotprojekta noslēguma sanāksme, 
kurā piedalījās arī  Daugavpils 16.vidusskolas pārstāvis. Projektu 
divu gadu laikā īstenoja 13 Latvijas izglītības iestādes. 

Sākumā klātesošos uzrunāja aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks, akcentējot projekta nozīmīgumu un izaicinājumus. Viņš 
uzsvēra, ka pilotprojekta laikā gūtās atziņas sniegs būtisku 
ieguldījumu jauniešu izglītošanā, veicinot jaunās paaudzes 
izpratni par demokrātisko vērtību nozīmīgumu un savu lomu šo 
vērtību aizsargāšanā, kā arī visaptverošas valsts aizsardzības 

sistēmas ieviešanā un pilnveidošanā. Dalībskolām A. Pabriks pasniedza Aizsardzības ministrijas Goda 
rakstu par uzņēmību un pašaizliedzīgu iesaistīšanos valstiski nozīmīgajā projektā. 

Sanāksmes turpinājumā izglītības iestāžu pārstāvji prezentēja sasniegtos rezultātus, tika izvērtēti 
projekta īstenošanas guvumi un nepieciešami uzlabojumi, kā arī tika apspriestas jaunās mācību 
programmas turpmāk sasniedzamie mērķi. Plānots, ka no 2024.gada valsts aizsardzības mācība būs 
obligāts mācību priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs. 

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A.Anufrijeva 
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http://daug16vsk.lv/wp-content/themes/HostHub/images/Alohno/2020/Macitspeks.pdf


 

Konkurss “Zinātne uz 
skatuves- 2020” 

 
            2020.gadā Latvijā jau trešo reizi notika 
starptautiskais konkurss “Science on stage” 
dabaszinību, matemātikas, fizikas, astronomijas, 
ķīmijas, bioloģijas, inženierzinātņu un IKT 
skolotājiem, kuriem ir radošas idejas, kā zinātni  
padarīt aizraujošu un saprotamu mācību procesā. 

Četras  mūsu skolas skolotājas – direktora 
vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja 
Regīna Urbanoviča, mūzikas skolotāja Lilija 
Grakova,  dabaszinību skolotāja Jeļena Šilova un 
ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko – piedalījās 
konkursā, pārstāvot ne tikai mūsu skolu, bet arī 
Daugavpili. Visi mūsu pedagogu projekti tika augsti 
novērtēti, un autores  tika aicinātas uz konkursa 
otro kārtu, kas notika 5. septembrī Jelgavā, lai 
prezentētu savus darbus  plašai publikai.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jāatzīst, ka Jelgavā skolotāju darbus 
apskatījuši un novērtējuši ne tikai komisijas locekļi, 
bet arī Jelgavas iedzīvotāji, tostarp pilsētas mērs. 
Klātesošie izrādīja lielu interesi par iesniegtajiem 
projektiem. 
       Patīkami atzīmēt, ka pieaugušie interesējās 
par matemātiski muzikālo projektu, bet mazie 
negāja garām galdiem, uz kuriem bija ģeogrāfiskie 
un bioloģiskie projekti. Kā skatītājs festivālā 
piedalījās medicīnas zinātņu doktors Dumpis, kurš 
ieteica prezentētos darbus ievietot starptautiskajā 
radošo ideju katalogā, kas tiek publicēts katru gadu. 
Visi mūsu pedagogu projekti tika apbalvoti ar 
pateicībām, skolotājas par saviem darbiem saņēma 
dāvanas, viņas ieguva jauno pieredzi un tika 
aicinātas piedalīties nākamajā konkursā, kas notiks 
2023. gadā. 

Skolotājas izsaka pateicību skolas direktorei 
Olgai Dukšinskai par sniegto atbalstu. 

Sagatavoja  Svetlana Rudjko,ģeogrāfijas 
   un dabaszinību skolotāja 
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Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” 

Jau ceturto gadu  Daugavpils 16. vidusskola īsteno ESF darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Karjeras 
attīstības atbalsta prioritārie virzieni  2020./2021. mācību gadā ir skolotāju kompetences pilnveidošana un 
sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā, KI integrēšana pilnveidotā mācību 
satura un pieejas īstenošanā, individuālā karjeras atbalsta pieejamības nodrošināšana skolēniem un 
vecākiem, profesionālās izglītības pievilcības veicināšana. Projekta mērķauditorija ir  7.-12. klašu 
izglītojamie. 

Skolā strādā pedagogs karjeras konsultants. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo 
interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā; līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem 
attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu; 
veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt 
karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā, un  sekojot mācību satura sasaistei ar 
turpmākās izglītības un darba ceļu; sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu 
izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem 
modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai 
uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā; piesaista ārējos sadarbības partnerus dažādu mācību kursu 
īstenošanai un satura padziļinātai apguvei. Savā darbā PKK balstās uz izglītojamo spējām, interesēm un 
skolas piedāvājumu. 

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante Anželika Anufrijeva 
 



 
 
 
 
 
 

 

Inesi Fellahu  

Valentīnu 
Lipkoviču  
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Eiropas valodu diena 

         Eiropas Valodu dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu apguves svarīgumam, 
palielināt izpratni un cieņu pret VISĀM Eiropas valodām, veicināt valodu mācīšanos, atainot valodu 
dažādību un daudzveidību, iedrošināt apgūt valodas visa mūža garumā un veicināt mūžizglītību. 
     Eiropa ir bagāta ar valodām - tajā runā vairāk nekā 200 valodās. Tā ir bagātība, kas jāatzīst, jāizmanto 
un jālolo. Apgūstot   jaunu valodu,  mēs varam ne tikai pozitīvi ietekmēt savu karjeru, bet arī labāk 
izprast viens otru, pārvarot  kultūras atšķirības.  
                                                              Sagatavoja Žanna Ugarenko, krievu valodas un literatūras MK vadītāja 

   Eiropas Padome ir noteikusi 26. septembri par 
gadskārtējo Eiropas Valodu dienu. Šī iecere 
aizsākās "Eiropas Valodu gada" laikā 2001. gadā, 
kad  miljoniem cilvēku no 45 valstīm piedalījās 
pasākumos, lai atzīmētu valodu dažādību un 
vairāku valodu prasmes nozīmi. Pirmās Eiropas 
Valodu dienas veiksmīgie pasākumi Eiropas 
Padomes dalībvalstis pamudināja katra gada 
26.septembri izvēlēties par atskaites punktu, kad 
tiek runāts par valodu jautājumiem Eiropā. 
 

Inesi Fellahu 
Valentīnu Lipkoviču 
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