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4. maijs – Latvijas otrā dzimšanas diena 
 

Mums ticis viszilākais ezers, 
Un rudākais rudzu lauks, 

Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais rupjmaizes klaips. 

Un tieši Latvijai ticis 
Vissvētākais debesu jums, 

Jo savu skaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums. 

/L. Vāczemnieks/ 
  

         
      1990. gada 4. maijā desmitiem tūkstoši cilvēku pulcējās Rīgas centrā pie toreizējās 
Augstākās padomes nama, kurā šodien atrodas Latvijas Republikas Saeima. Todien izšķīrās 
Latvijas liktenis – pirmo reizi pēc padomju okupācijas sākuma demokrātiskā veidā ievēlētais 
Latvijas parlaments lēma par mūsu valsts neatkarības deklarācijas pieņemšanu. Daudzi no 
ārā stāvošajiem Augstākās padomes sēdi klausījās no mājām līdzi paņemtajos radio 
uztvērējos, deputātu balsošanas laikā skaļi skaitot līdzi par valsts neatkarību atdotajās balsīs. 
Par deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” nobalsoja 138 deputāti. Tas 
ir dokuments, ar kuru tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā 
Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro 
agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. 
       1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācija pielīdzināma valsts otrajai dzimšanas dienai 
– neapšaubāmi tas bija nozīmīgs brīdis mūsu valsts dzīvē. Šis datums mūsu valsts  kalendārā 
paliks  kā nozīmīga lappuse Latvijas valstiskuma vēsturē.   
     Gatavojoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, Daugavpils 16. 
vidusskolas skolēni aktīvi darbojās mācību un audzināšanas stundās. Viņi vēlreiz ieskatījās 
Latvijas vēstures lappusēs, veidoja prezentācijas, gatavoja apsveikumus, runāja par valsts 
simboliku un skaistākajām vietām. Pulciņu “Varavīksne” un “Dekors” nodarbībās skolēni 
zīmēja mūsu dzimtenes skaistākās un sirdij tuvākās vietas. 
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Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 
projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? 
ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” 
Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3. 
 

2021.gada 26.aprīlī Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? 
ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” ietvaros notika projekta dalībnieku 
tiešsaistes tikšanās, kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un 
Horvātijas. Daugavpils 16. vidusskolu pārstāvēja skolas direktore O.Dukšinska un angļu 
valodas skolotāja Ž.Špoģe. 

Tikšanās laikā notika pieredzes apmaiņa par projektā veiktajām aktivitātēm, to norisi, 
nozīmi un efektivitāti. Tika runāts par šādiem jautājumiem: tiešsaistes semināri, stundas un 
prezentācijas par kiberbulinga pārvarēšanu; inforgrafika par projekta tēmu; jaunu materiālu 
sagatavošana un  izplatīšana; filma par komunikācijas problēmām (veltīta Pasaules 
telekomunikāciju dienai); prezentācijas par pārmērīgās sociālo tīklu izmantošanas trūkumiem 
un sociālo mediju aktivitātēm, piemēram, sludinājumiem, valodas prasmes uzlabošanas 
vingrinājumiem; pasākuma “Sievietes un zinātne, skatījums uz digitālo dalījumu” organizēšana 
projekta  dalībskolās. Tikšanās dalībnieki aktīvi diskutēja par to, kā tiek veidota digitālā 
kompetence, dalījās pieredzē par e-resursu izmantošanu mācību procesā. 

Daugavpils 16. vidusskola dalījās pieredzē par tiešsaistes stundu un pasākumu 
organizēšanu projekta Erasmus+ “Awesome” ietvaros. 7. klašu skolēniem tika organizētas 
tiešsaistes stundas par drošību internetā, kurās tika stāstīts par kiberiebiedēšanu, draudiem 
internetā, kā pasargāt sevi un palīdzēt citiem, par sociālo tīklu izmantošanas drošību, 
kiberhigiēnu u.c. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā, uzdeva jautājumus par tēmu. 7. klašu 
skolēniem tika organizēts arī tiešsaistes pasākums “Sievietes zinātnē”, kurā projekta 
dalībnieku komanda pastāstīja interesantus faktus par sieviešu sasniegumiem zinātnē, tika 
apspriesti interesanti fakti par sievietēm, kas ir devušas lielu ieguldījumu zinātnē, kā arī 
dzimumu lomu problēmu agrīnajos gadsimtos, kad sievietēm bija liegta 
formālā zinātniskā izglītība. Skolēni arī piedalījās viktorīnā “Sievietes nevar nodarboties ar 
zinātni”. 

Tiešsaistes tikšanās noslēgumā dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas un pieredzi, kā arī 
saskaņoja veicamos uzdevumus, jo darbs pie projekta turpinās. Nākamā tikšanās ar projekta 
partneriem tiek plānota maijā. 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Žanna Špoģe 
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     Lielā Eiroviktorīna 
“Lielā Eiroviktorīna” ir Labklājības 

ministrijas rīkota erudīcijas spēle 10.‒11. klašu 
skolēniem, kuras mērķis ir dažādot mācību vielu 
un procesu un pārbaudīt vidusskolēnu 
zināšanas par Eiropas Savienību un ES fondu 
ieguldījumu labklājības jomā. Tā tika izspēlēta 
attālināti laika posmā no 10. līdz 21. maijam 
katrai klasei ērtā laikā. Kopumā viktorīnā 
piedalījās 65 klases no 50 Latvijas skolām. 
Apkopojot rezultātus, noskaidrotas sešas 
erudītākās klases Latvijas reģionos. 

20.maijā Daugavpils 16.vidusskolas 
10.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un 
vēstures un sociālo zinību skolotāju piedalījās 
“Lielajā Eiroviktorīnā”. Kā tas notika? Skolotāja 
pieslēdzās viktorīnas platformai un organizēja 
tiešsaistes stundu, izmantojot zoom. Viņa dalījās 
ar ekrānu, kurā bija redzama “Lielā 
Eiroviktorīna”, savukārt skolēni, aktīvi 
iesaistoties apspriešanā, izvēlējās atbildi uz 
katru jautājumu. Pēc atbildes iesniegšanas 
varēja redzēt pareizo atbildi un īsu tās 
skaidrojumu. Par katru pareizo atbildi tika 
piešķirti punkti, ņemot vērā atbildes 
iesniegšanas ātrumu. Kopumā skolēniem bija 
jāatbild uz 40 jautājumiem par Eiropas 
savienību, Labklājības ministrijas darbības 
jomām un ES fondu ieguldījumu labklājības 
jomā. Lai veiksmīgi atbildētu uz jautājumiem, 
skolēniem bija nepieciešamas ne tikai konkrētas 
zināšanas, bet arī kritiskās domāšanas un 
sadarbības prasmes. 10. klasei viss izdevās. 
Viņi ir laimējuši dāvanu karti 250 EUR vērtībā 
klases saliedēšanai, kuru var izmantot, lai 
apmeklētu kādu virtuālu pasākumu, iegādātos 
dāvanu karti kādai atrakcijai vai ieejas biļeti 
atpūtas vietas apmeklējumam, ņemot vērā valstī 
spēkā esošos ierobežojumus Covid-19 
izplatības ierobežošanai. Malači! 

Piedalīšanās “Lielājā Eiroviktorīnā” ir 
iespēja dažādot mācību procesu, skolēniem 
apliecināt savas zināšanas un klases 
saliedēšanas aktivitāte. 

Sagatavoja 10.klases audzinātāja 
A.Anufrijeva, vēstures skolotāja J.Bernāne 

 
 

Svinot Eiropas dienu, 7.–9. maijā ikviens 
bija aicināts piedalīties Eiropas eksāmenā, 
apliecinot savu interesi un zināšanas par mums 
Eiropā. Šogad to nokārtoja 37 611 dalībnieki, kas 
ir par 20% vairāk nekā pagājušajā gadā. 

Visaktīvākie šogad bijuši  7. – 9.klašu 
skolēni – 8167 dalībnieki, no kuriem 440 ir 
ieguvuši augstāko punktu skaitu. Pirmo reizi 
Eiropas eksāmenā varēja piedalīties arī 1.– 3. 
klašu skolēni, kas šo iespēju aktīvi izmantojuši. 
Puse no 7831 šī vecumposma skolēniem ir 
ieguvuši augstāko punktu skaitu. 4.–6.  klašu 
grupā piedalījās 7511 dalībnieki, no tiem 50 
punktus ieguvuši 1306 dalībnieki. Vidusskolas 
grupā piedalījās 3942 dalībnieki, no tiem 50 
punktus ieguvis 201 dalībnieks. 

Arī Daugavpils 16. vidusskolas dažādu 
vecumposmu skolēni piedalījās Eiropas 
eksāmenā (1.-3. kl., 4. kl., 8.-9. kl., 10., 12.kl.). 
Īpaši aktīvi bija 3.a klases skolēni. Labus 
rezultātus (50 punkti no 50) ir uzrādījuši šādi 
skolēni: Maksims Jeganovs (2.a), Emīlija 
Vilipsone (2.a), Daniils Drozdovs (2.a), Sofija 
Stole (3.a), Tomass Spēkmanis (3.a), Sofija 
Vasiļjeva (3.a), Anastasija Vilcāne (3.a), Viktorija 
Krilova (3.a), Artjoms Desjatņikovs (3.a). Malači! 

Apsveicam visus dalībniekus ar labiem 
rezultātiem! Vēlam veiksmi, piedaloties EE 
nākamajā mācību gadā! 

Sagatavoja vēstures  
skolotāja Jeļena Bernāne 

 

Eiropas eksāmens 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATVIJAS SKOLAS SOMA 

 Maijs,2021.  – 4– 

    Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā:  
        Iluzionisma teātra, muzeja   “Mystero” apmeklējums 
 Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 3.c klases skolēniem bija iespēja piedalīties virtuālajā 
ekskursijā uz Iluzionisma teātri un muzeju “Mystero”. Pasākuma mērķis bija uzzināt par iluzionisma 
skatuves mākslas žanru daudzveidību un attīstības vēsturi pasaulē un Latvijā. 

Pasākumu vadīja burvju mākslinieki Dace, Dante un Enrico Pecoli, kuri pazīstami pasaulē ar savu 
ziepju burbuļu šovu. Mākslinieki viesojušies 79 valstīs un 2018.gadā saņēma prestižu balvu “Best 
family show”. Programmas vadītāji pastāstīja par iluzionisma vēsturi un triku veidošanu no Senas 
Ēģiptes laikiem līdz mūsdienām. Skolēni uzzināja par tādiem iluzionistiem kā Pinetti, Hudins, Hudini, 
Koperfīlds. 

Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja ielūkoties dažādās istabās. Galvenajā zālē mākslinieki 
trenējas. Te ir daudz plakātu, vecākā ir 1875. gada afiša. Zālē stāv neparasti krēsli. Aizskatuvē atrodas 
grimētava, kur burvju mākslinieki gatavojas priekšnesumam. Zelta istabā ir kastīšu kolekcija ar 
dažādiem priekšmetiem, ko izmantoja burvju mākslinieki no daudzām valstīm. Hudini istabā ir daudz 
slēdžu, ko iluzionists izmantoja savos trikos. Hudini pirmais izdomāja burvju kino trikus. Mistērijas 
istabā zinātne satiekas ar maģiju. Šajā istabā var aplūkot krūzi, kuru izgudroja Pitagors. Skolēni 
uzzināja, kas ir alķīmiķis. Aberthallē skolēni uzzināja par burvju mākslu Latvijā, interesanti bija 
klausīties par Latvijas iluzionistiem J.Štrausu, profesoru Kastoricu (J.Krastiņš), Kastello (I.Kastorskis), 
J.Borsuku. 

Ekskursijas laikā skolēni vēroja dažādu triku demonstrējumu, daži no tiem tika paskaidroti. 
Skolēni  bija liecinieki cilvēka levitācijas iespējamībai un daļai no “trīsgalvainas Amazones džungļu 
puķes” ilūzijas. Programmas noslēgumā vērojām spilgtākos kadrus no burvju mākslinieku šova. 

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju uzzināt daudz jauna, nedzirdētā par 
iluzionismu un tā vēsturi, kā arī par Latvijas burvju māksliniekiem. 

Sagatavoja 3.c klases audzinātāja Viktorija Mikuļina 
 

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: 
pasākuma "Senā skola" apmeklējums 

 
Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2.b un 2.c  klases skolēni  

2021.gada 28.maijā  apmeklēja tiešsaistes pasākumu “Senā skola”. Pasākuma mērķis bija 
uzzināt, kā mācījās zemnieku bērni 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā, iepazīt 
dažādus priekšmetus, kas raksturo skolu pirms 100 un vairāk gadiem, un saprast, ar ko senās 
skolas atšķīrās no mūsdienu skolām.  

Nodarbības vadītāja rādīja  muzeja krājumā esošos interesantus vēsturiskus priekšmetus: 
19. gadsimta grāmatas, penāļus, skolas lādi, tāfeles un grifeles, tintnīcas un spalvaskātus. 
Nodarbība veidota mācību stundas formātā, tāpēc tās dalībniekiem bija jārisina arī dažādi āķīgi 
uzdevumi. Bija iespēja salīdzināt, kas ir kopīgs un kas atšķirīgs senajā skolā un mūsdienu 
skolā. Liels pārsteigums skolēniem  bija īsais skolas laiks, kurš sākās pēc rudens darbiem un 
beidzās, iesākoties pavasara darbiem. Skolā tikai viena klase? Klasē gan lielie, gan mazie? 
Jā! Brīnums!  Protams, skolēniem radās vēlme apmeklēt muzeju klātienē.  

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par doto iespēju!   
Sagatavoja klases audzinātājas 

 Vita Vasiļonoka un Ilona Šestaka 
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Svinam Mātes dienu! 
Mātes diena daudzviet pasaulē  un arī Latvijā 

tiek svinēta katru gadu maija otrajā svētdienā. 
Pirmo reizi tā tika svinēta 1908. gadā ASV, kad 
svētdienas skolas skolotāja Anna Rīsa Džārvisa no 
Virdžīnijas  par godu savai mātei rīkoja baznīcu 
dievkalpojumus. 

Daugavpils 16.vidusskolas skolēni visu 
nedēļu stundās, klases stundās un brīvajā laikā 
gatavojās šai dienai. Visi gribēja pateikt paldies 
savām māmiņām par to, ka tās laidušas  pasaulē, 
audzina un rūpējas. Bērni gatavoja mammām pašu 
darinātas dāvanas. Viņi zīmēja, veidoja 
kompozīcijas, atklātnes, prezentācijas, gatavoja 
pārsteigumus. Piemēram, 5. c klases skolēni  
izgatavoja neparastas atklātnes: sirds plaukstās, 
kas simbolizē mīlestību un pateicību. Sirdī bija 
uzrakstīti vārdi: 

“Par to mīļumiņu, 
Kas tev, māmiņ, acīs smejas, 
Lai tev šodien visi ziedi, 
Kas aug dārzos, pļavās, lejās, 
Klāt vēl mana sirsniņa 
Un vēl salda bučiņa!” 

           Sagatavoja Žanna Ugarenko,  
5.c kl.audzinātāja 

 

Mums izdevās! 
Beidzas diezgan sarežģīts un neparasts 

mācību gads. Šajā laikā mums daudz kas bija 
jāmaina darbā, mēs palikām atbildīgāki, 
organizētāki un patstāvīgāki. Grūti bija visiem: 
gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem. 

Patīkami, ka arī attālināto mācību laikā 
skolēni aktīvi nodarbojās ar jaunradi vizuālās 
mākslas, dizaina un tehnoloģiju stundās un 
vizuālās mākslas pulciņos. Gribas pateikt 
paldies visiem skolēniem, kas mācību gada 
laikā centās un savlaicīgi iesūtīja savus 
jaunrades darbus. 

Jāatzīmē, ka skolēni aktīvi un veiksmīgi 
piedalījās dažādos pilsētas, valsts un 
starptautiskajos konkursos, olimpiādēs un 
izstādēs. Par aktīvu piedalīšanos konkursos 
gribas pateikt paldies Adrianai Vanagelei, 
Anastasijai Kiškelei, Anastasijai Madzeļauskai, 
Sanitai Eisakai, Oļesjai Bogdanei. Viktorija 
Ivanova un  Marika Vīksna  ieguva 1. vietu 
konkursa “Zeme mūsu rokās” pilsētas posmā 
un tika izvirzītas valsts posmam. Īpašu 
pateicību gribas izteikt Viktori-
jai  Ivanovai   un  Elmāram Hodaņonokam, kuri 
piedalījās starptautiskajā konkursā “Lidice 
2021”. Viņu darbi tika godalgoti vietējā posmā 
un izvirzīti nākamajam posmam Čehijā, kur tie 
ieguva Čehijas žūrijas simpātiju balvu 
(jāatzīmē, ka no 800 darbiem kopumā to ieguva 
tikai 15), skolēni tika apbalvoti ar diplomiem un 
dāvanām.  

Skolā turpinājās arī tradīcija rīkot 
tematiskās un personālās izstādes. Šogad tika 
organizētas vairākas virtuālās izstādes, kā arī 
Jekaterīnas Ņikoļskas, Tatjanas Petunovas, 
Alekasandra Ziļa  un  Viktorijas Ivanovas 
personālās izstādes. 

Paldies par atbildīgu un radošu darbu! 
Sagatavoja vizuālās mākslas skolotāja 

Jadviga Osipova 
 
 



 
 
 
 
 

  

Drošība vasara! 
 
  Lai vasaru varētu izbaudīt bez liekām 
raizēm un izvairītos no nepatīkamiem 
starpgadījumiem, skolas avīzes redakcija 
vēlreiz grib atgādināt par drošību vasarā. 

1. Neuzticēties svešiniekiem. 
2. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus. 
3. Internetā būt uzmanīgam un cienīt 

citus. 
4. Pieskatīt un rūpēties par savām 

mantām. 
5. Neatstāt bez uzraudzības velosipēdu. 
6. Peldēties tikai drošās vietās 

pieaugušo uzraudzībā. 
7. Neložņāt pa pamestām ēkām un 

jaunbūvēm, nespēlēties ar elektrību. 
8. Regulāri mazgāt rokas. 
9. Gadījumos, kad draud briesmas, 

zvanīt 110 vai vienotajam glābšanas 
dienestam – 112! 
 

 
 

Apsveicam 

Raisu Krasovsku  

Jeļenu Markovu  
 

Skolas avīzes redakcija 


	1 lpp_= 1
	4. maijs – Latvijas otrā dzimšanas diena
	Avīze

	2 lpp=2
	Projekti

	3 lpp=3
	Aktivitātes
	Lielā Eiroviktorīna


	4lpp=4
	Latvijas skolas soma
	Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā:          Iluzionisma teātra, muzeja   “Mystero” apmeklējums
	Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā:
	pasākuma "Senā skola" apmeklējums


	5 lpp=5
	Skolas dzīve
	Svinam Mātes dienu!
	Mums izdevās!


	8 lpp=8=8

