
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Oktobra pirmajā svētdienā, 4. oktobrī, Latvijā svinēja 
Skolotāju dienu. Arī mūsu pilsētā un skolā norisinājās šai 
dienai veltītas  aktivitātes. 
Skolotāju dienas priekšvakarā, 30.septembrī, Daugavpils 
teātrī notika Starptautiskās skolotāju dienas svinīgais 
pasākums “Pasaki paldies skolotājam”, kurā tika pateikts 
PALDIES katram pedagogam, kurš ar lielu atdevi ir 
veicis savus pienākumus, tika sveikti pedagogi, kolēģi un 
administrācijas pārstāvji, kuri nesavtīgi pildīja savu darbu 
ārkārtas situācijas apstākļos.  

Daugavpils 16.vidusskolas kolektīvs un 
direktore Olga Dukšinska tika apbalvoti ar 
Goda rakstu par operatīvu rīcību un 
nesavtīgu ieguldījumu mācību procesa 
nodrošināšanā ārkārtas situācijas 
apstākļos. Apbalvojumus saņēma arī 
mūsu skolas skolotājas: Irina Grodze – 
par skolēniem un kolēģiem sniegto 
tehnoloģisko atbalstu un radošu darbu 
attālinātajās matemātikas un informātikas 
stundās, par enerģiju un pacietību, 
gatavojot 12. klases skolēnus 
centralizētajam matemātikas eksāmenam; Jeļena Markova – par skolēniem sniegto 

atbalstu ķīmijas un bioloģijas apguvē, prasmīgi organizēto darbu attālināto mācību stundās un veiksmīgu 
sagatavošu centralizētajiem eksāmeniem; Aļona Proščenko – par ieguldījumu, atklājot jaunus fizikas 
talantus, inovatīvu pieeju attālinātajās mācību stundās, skolēniem un kolēģiem sniegto atbalstu, par 
rezultatīvu darbu, gatavojot skolēnus centralizētajam fizikas eksāmenam. Pasākumā tika sveikti arī jauni 
pedagogi, kas šogad ir izsākuši darba gaitas skolā, tai skaitā arī mūsu  sākumskolas skolotāja Elvīra Ivanova 
un latviešu valodas un  literatūras skolotāja     Diāna Dūna.  
     2.oktobrī mūsu skolas skolēni sagādāja pārsteigumus saviem skolotājiem, lai pateiktos viņiem par 
pašaizliedzīgu darbu, sniegto atbalstu un plašo sirdi. Viņi dāvināja ziedus un veltīja jaukus vārdus. Daži 
vidusskolas skolēni vadīja arī stundas savā klasē. Skolēnu parlamenta pārstāvji izrotāja skolas gaiteņus ar 
paštaisītu dekoru, no paša rīta sagaidīja skolotājus pie ejas un apsveica, pasakot mīļos vārdus un pasniedzot 
nelielu dāvanu. Skolā virmoja svinīgs un priecīgs noskaņojums. 
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Daugavpils 16. vidusskola  ir apbalvota ar 

Eiropas Kvalitātes sertifikātu par  darbu  eTwinning 
projektā  "Values making us Valuable". 
Projektā “Values making us Valuable” darbojās 6 
valstu komandas: Gruzija, Itālija, 
Ziemeļmaķedonija, Spānija, Turcija un Latvija. 
Darbu koordinēja 10 skolotāji.  

 
  16. vidusskolas komandu pārstāvēja 8. -11. klašu 
audzēkņi (tagad 9.-12.kl.):  Daškeviča Arina, 
Jarošenko Kristīne, Ščelčkova Alina, Arefjevs 
Ņikita, Kaufmans Aleksandrs, Kordoviča Diāna, 
Osipovs Rostislavs, Pogodina Valerija, Ragele 
Juliāna, Siļčonoks Daniels, Siņica Anna, Šileinis-
Šileiko Žanna, Terehovs Andrejs, Vasile Darja, 
Vavilovs Dmitrijs un Zaharova Anastasija. 

Mūsu projekta galvenā doma, ka ir dažas 
kopīgās universālas vērtības, kas vieno mūs visus 
un ir kā cilvēka uzvedības atspulgi. Neatkarīgi no 
tā, kurā valstī vai kādos apstākļos cilvēks dzīvo, šīs 
universālās vērtības kalpo kā saiknes cilvēku 
attiecībām. Ar šī projekta palīdzību mēs vēlējāmies 
radīt strukturētu veidu, kā mūsu skolēniem mācīt 
šīs universālās vērtības. Projekta aktivitātes mūsu 
skolēniem sniedza iespēju uzzināt par universālām 
vērtībām gan formālās, gan neformālās mācīšanās 
veidā, kā arī palīdzēja viņiem pamanīt, ka šīm 
vērtībām ir vienāds spēks un nozīme ikvienā 
kultūrā. 

Projekta mērķi tika sasniegti. Strādājot 
projektā, skolēni varēja: iegūt dziļāku izpratni un 
atzinību par tādām vispārīgām vērtībām kā 
empātija, cieņa, laipnība, godīgums, mīlestība, 
miers utt.; saprast, kā šīs vērtības tiek iestrādātas  

 

ikvienā kultūrā un vieno cilvēkus no jebkuras 
kultūras kopējā zemē; ievērot un novērtēt līdzības 
starp valstīm; uzlabot savu spēju sadarboties un 
strādāt komandā; uzlabot savu spēju vadīt darbu 
grupā un iepazīstināt ar darbībām un galaproduktu  
citus; uzlabot savu valodu prasmi, jo viņi sazinājās 
angļu valodā; savstarpēji sadarboties, piedalīties 
kultūras apmaiņā, iegūstot informāciju par 
partnervalstīm. Skolēni apguva datorrakstpratību 
un zināšanas par e-sadraudzības darbību.  
Viņi pilnveidoja prasmes dažādu web2 rīku 
izmantošanā. Skolēni iepazīstināja ar projekta 
pieredzi un rezultātiem viņiem apkārt esošos 
cilvēkus (viņu ģimenes, draugus utt.). 

Darbojošies skolēni ir izstrādājuši un 
prezentējuši vairākus veiksmīgus projektus, 
ieguvuši nenovērtējamu sadarbības pieredzi ar 
ārvalstu partneriem un darbu komandā.         

Projekta vadītāja Svetlana Rudjko izsaka 
pateicību visiem projekta partneriem un 
dalībniekiem un cer uz turpmāku veiksmīgu 
sadarbību.   

 
 

 
 
 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un 
dabaszinību skolotāja         
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Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: Marka 
Rotko centra apmeklējums 

Šogad mūsu skola turpina piedalīties iniciatīvā “Latvijas skolas soma”.   2020.gada 20. oktobrī 
iniciatīvas  ietvaros 5.a klases skolēni apmeklēja Marka Rotko centru. 

Centra apmeklējuma mērķis – iepazīties  ar M. Rotko dzīvi un daiļradi, apskatīt Latgales reģiona 
mākslinieku  izstādi “Iekšpus – Ārpus” un kompozīciju “Melns ar baltu satikās”. Skolēni uzzināja, ka Marka 
Rotko īstais vārds ir Markuss Rotkovičs. Izrādās, ka šis mākslinieks ir no mūsu pilsētas – Daugavpils! 
Savu dzīvi viņš pavadījis Amerikā. Apskatījām arī oriģinālos Rotko mākslas darbus. Ekskursijas otrajā daļā 
aplūkojām mūsu pilsētas un Eiropas mākslinieku mākslas darbus, kas, izrādās, ir ļoti neparasti un 
interesanti izpildīti.Iegūtās  jaunas zināšanas noderēs arī mācību procesā: literatūras, valodas, mūzikas 
un vizuālās mākslas stundās. 

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt Marko Rotko centru.  Iniciatīva 
„Latvijas skolas soma” ir lieliska dāvana skolēniem valsts simtgadē. 

Sagatavoja Natālija Mickeviča, 5.a kl. audzinātāja 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Svinam Miķeļus lasot! 
Š.g. 1.oktobrī 4.a klases skolēni un klases audzinātāja Karīna Gomola piedalījās tematiskajā klases 

stundā “Svinam Miķeļus!” Piekrastes bibliotekā. Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām 29.septembrī mēs 
svinam Miķeļdienu, rudens saulgriežu un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētkus. Pirms Miķeļiem 
parasti  beidzas  visi ražas novākšanas darbi.Pats Miķelis latvju dainās tiek saukts par labu un bagātu 
vīru, kā arī par maizes tēvu, jo ir saistīts ar rudens ražas ievākšanu. Miķelim ir pelēks apģērbs, kas 
simbolizē dienas bez saules un novāktos laukus rudenī, kad vasaras zaļums tos jau pametis, bet sniegs 
vēl nav klājis. Ar Miķeļdienu saistīti daudzi un dažādi latviešu ticējumi. Piemēram, ja Miķeļa diena un nakts 
ir miglaina, tad būs laba vasara, savukārt, ja ir sausa un auksta diena un nakts, tad būs slikta 
vasara.Bibliotēkā Miķelis ir atnācis ar bagātu jauno grāmatu ražu un gatavs dāsni dalīties tajā ar bērniem. 
Grāmatu jaunumi jau gaida savus lasītājus bibliotēkas bērnu sektorā! Svinam Miķeļus lasot! 

  

Sagatavoja Karīna Gomola, 4.a kl.audzinātāja 
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UNESCO Latvijā 
 

 
 

Oktobrī Latvijā norit UNESCO nedēļa. Arī 
mūsu skolā  notiek tai veltītas aktivitātes. Klases 
stundās  skolēni pēta un pārrunā informāciju par 
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizāciju (UNESCO), UNESCO Latvijas 
dārgumiem (Rīgas vēsturiskais cents, Strūves 
ģeodēziskais loks, Baltijas valstu Dziesmu un deju 
svētku tradīcija, Suitu kultūrtelpa, Dainu skapis, 
Baltijas valstīs saglabātu dokumentu kopums 
„BALTIJAS CEĻŠ — cilvēku ķēde trīs valstu 
vienotiem centieniem pēc brīvības”, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka un t.t.), notiks 
viktorīnas:  “Manas valsts galvaspilsēta Rīga” (1.- 7. 
kl.),  “Daugavpils nacionalitātes” (8. – 12. kl.). 
Vai tu zini, ka … ? 

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. 
gada 14. oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts 
uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē 
Parīzē. 

Atbilstoši UNESCO Konstitūcijai 1992. gadā ar 
LR Augstākās padomes lēmumu tika izveidota 
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO 
LNK). 

UNESCO LNK veicina sekmīgu Latvijas dalību 
UNESCO, sniedz atzinumus un priekšlikumus par 
UNESCO kompetences jautājumiem, izstrādā 
rīcības plānus UNESCO programmu īstenošanai 
Latvijā, koordinējot to izpildi, piedalās UNESCO un 
ar to saistīto starpvaldību un starptautisko institūciju 
darbā, kā arī sniedz informāciju un veido sadarbību 
Latvijā UNESCO darbības jomās. 

UNESCO darbības galvenās jomas Latvijā ir: 
kultūras, dabas, nemateriālā un dokumentārā 
kultūras mantojuma saglabāšana; inovatīvu 
sadarbības tīklu attīstīšana un koordinēšana; 
zināšanu sabiedrības veicināšana un zināšanu 
mobilizēšana; izglītības pieejamības un kvalitātes 
veicināšana, stiprinot mūžizglītības, iekļaujošās 
izglītības un ilgtspējības principus un vērtības 
izglītībā. (Izmantots 
avots: https://unesco.lv/lv/unesco-latvija/unesco-
latvija-1/). 

Sagatavoja vēstures un sociālo zinību 
skolotāja Jeļena Bernāne 

 
 
 

 

Erasmus dienas 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No 15.-17.oktobrim visā Eiropā un ārpus tās 
notiek Erasmus dienas 2020, kuru galvenā ideja ir 
runāt par Eiropas vērtībām, mobilitātes ieguvumiem 
un Erasmus+ projektu rezultātiem. 
Daugavpils 16.vidusskola piedalās Eiropas mēroga 
iniciatīvā „Erasmus dienas”, organizējot sādus 
pasākumus: 
   Video-prezentācija par īstenotām Eiropas 
Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības 
Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolas izglītības 
kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā 
prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā” un 
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas 
partnerību projektu “Kā saskarsme sociālajos tīklos 
ietekmē mūs?”, “Mācīties vienam no otra – veidot 
nākotni” aktivitātēm skolas foajē, facebook 
mājaslapā. 
 
   Tiešsaistes aptauja “Uzņēmēja personība” ES 
Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas 
partnerību projekta “Mācīties vienam no otra – 
veidot nākotni” 11.klases skolēniem. Tā palīdzētu 
identificēt īpašības, kas nepieciešamas 
profesionālajai dzīvei. 

   Video-konference ar skolu apmaiņas partnerību 
projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” 
koordinatoriem, lai sasveicinātos Erasmus dienā, 
apspriestu projekta aktivitātes vietējā līmenī. 

   Publikācijas eTwinning platformā par Erasmus+ 
programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu 
apmaiņas partnerību projektiem. 
 

Sagatavoja projekta  
koordinatore Jeļena Sardiko 

 
 

 
 
 

 KALENDĀRS 

 Oktobris,2020.  – 4– 

https://unesco.lv/lv/unesco-latvija/unesco-latvija-1/
https://unesco.lv/lv/unesco-latvija/unesco-latvija-1/


 
Karjeras dienas  

 
Lai popularizētu karjeras atbalsta iespējas 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs, jau astoto gadu pēc kārtas 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 
sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem 
organizē Karjeras nedēļu.  Tā ir viena no VIAA 
īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko 
finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. 

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības 
ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras 
nedēļas pasākumi un diskusijas 2020. gadā 
galvenokārt notiek attālināti un tiešsaistē. 
Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei 
pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu 
un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. 

2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, lai mudinātu jauniešus 
ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras 
konsultantiem un vecākiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru. 

Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos 
tīklos facebook.com/TavaiKarjerai,  twitter/TavaiKarjerai. 
  
 

Karjeras atbalsts 
 

    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 A.Anufrijeva 
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    31. oktobra vakars katru gadu ir nozīmīgs ar 
to, ka tieši tad cilvēki visā pasaulē svin Visu 
svēto dienas priekšvakaru jeb Halovīnu. Lai šos 
svētkus padarītu saprotamākus, piedāvājam trīs 
interesantus faktus par šiem savādajiem rudens 
svētkiem. 
 
Helovīns kā velnišķīgu un pārdabisku spēku 
cildināšana ir pilnībā moderns izgudrojums, kas ir 
zaudējis teju jebkuru saikni ar oriģinālo svētku 
ideju.  

 
   Lielākā daļa ekspertu ir pārliecināti, ka sākotnēji Eiropā, lai iegūtu saldumus Helovīnā, cilvēkam bija 
jāietērpjas dzīvnieku ādās un jādejo. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem patiesībā bija bezpajumtnieki, kuriem 
pārtika vai nauda bija vitāli nepieciešama. Tomēr vēlāk šo tradīciju pārņēma arī turīgo vecāku bērni, 
pārvēršot  to  par  visnotaļ jautru un aizraujošu procesu. 
 
      Lāktura izgrebšana no ķirbja (agrāk arī rāceņa vai kāļa) ir salīdzinoši moderna tradīcija, kas domāta, 
lai aizbiedētu ļaunos garus. Zināms, ka Latvijā Helovīna svinēšanas tradīcijai nav vēsturiska pamatojuma, 
tomēr globalizācijas rezultātā ķirbji 31. oktobrī arvien biežāk tiek grebti arī pie mums. 

        

 

 

 

 

 

Gaļinu Želabovsku  

Jeļenu Bernāni  

Nadeždu Dzalbi  
 
 
 
 
 

Skolas avīzes redakcija 

 INTERESANTI 

Interesanti fakti par Helovīnu 
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