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Daugavpils 16. vidusskolas pagalmā atkalredzēšanās prieks, jo visi skolēni atgriezās skolā.  
Skolas direktore Olga Dukšinska savā uzrunā stāstīja, ka ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, skola 

dara visu, lai mācību process būtu drošs: “Mēs visi vēlamies, lai šis mācību gads iesāktos un iespējami ilgi 
turpinātos ierastajā ritmā. Lai tas īstenotos, mums visiem  ir jāveic un jāīsteno cieņpilnā attieksmē vienam 
pret otru priekšnosacījumi, kas ir noteikti grozījumos MK 2020. 9. jūnija  noteikumos Nr. 360  
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””. 

Tradicionāli šajā tik nozīmīgajā dienā Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests Andris Ševels  
deva svētību mums visiem. 

Sveicam skolēnus, vecākus un pedagogus jaunajā mācību gadā, visiem vēlot pozitīvas emocijas, 
aizrautību, iecietību un gandarījumu par paveikto un sasniegto! Lai jaunais mācību gads nes labas sekmes 
un panākumus! Lai neapsīkst darba un mācīšanās prieks! Veiksmi, izturību un aizrautību jaunajā mācību 
gadā! 
  
 
 

 
Zināšanām bagātu jauno 

mācību gadu! 
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Erasmus+ projekta „Kā saskarsme sociālajos 
tīklos ietekmē mūs?” dalībnieku tikšanās Horvātijā 

 
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 septembrī Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE 
REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās Zagrebā 
(Horvātija), kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Daugavpils 16. 
vidusskolu pārstāvēja 11.klases skolēnu komanda – V. Gaiļevskis, M.Kuzņecova, E.Vasiļjeva, V.Proško, 
D.Jefanovs –, angļu valodas skolotāja Ž.Špoģe un latviešu valodas skolotāja A.Anufrijeva. 

Pirmajā dienā dalībvalstu komandas apmeklēja Zagrebas XI ģimnāziju. Sākumā viesus uzrunāja 
ģimnāzijas vadītāja, uzsverot projekta tēmas aktualitāti un nozīmi. Pēc tam skolēni piedalījās nodarbībā, 
kurā notika iepazīšanās aktivitātes, tika rādīta prezentācija un stāstīts par Zagrebas XI ģimnāziju, mācību 
procesu un ārpusstundu aktivitātēm. Skolēni runāja par sociālo tīklu izmantošanas plusiem un 
trūkumiem, kā arī alternatīviem laika pavadīšanas veidiem. Savukārt skolotājiem bija iespēja iepazīt 
mācību procesa organizēšanas īpatnības pandēmijas laikā. 

Turpmākajās dienās notika aktīvs darbs, izzinot un izmēģinot alternatīvus laika pavadīšanas veidus. 
Projekta dalībnieki piedalījās darbnīcā “Akrobātiskās zīda dejas un vertikālās dejas”, kurā noskatījās 
prezentāciju un ar interesi apguva dažus šo deju elementus. Strādājot “Licitar hearts” darbnīcā, skolēni 
runāja par mākslu un amatniekiem, kā arī iejutās mākslinieku lomā. Dodoties ekskursijā pa Zagrebu, 
projekta dalībnieki iepazina pilsētas vēsturi un arhitektūru. 

Piedaloties dažādās aktivitātēs un apmeklējot kultūrvēsturiskās vietas, projekta dalībnieki iepazina 
Horvātijas kultūru un tradīcijas. Izzinošs un aizraujošs bija pārgājiens uz Plitvices ezeru nacionālo parku, 
kura laikā bija iespēja izzināt un izbaudīt pirmatnējās dabas neatkārtojamo skaistumu. Kopējais maršruta 
garums bija ap 10 km. Projekta dalībnieki apmeklēja arī dažas Krkas salas ievērojamās vietas – 
Sv.Lūcijas baznīcu Jurandvorā, kurā tika atrasta senākā (9.gs.) horvātu glagoliskā raksta plāksne, un 
Baškas pilsētu. 

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 
novembrī. 

 
Sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas komanda 

 



 

 
 
 

 
          No 9. līdz 11. septembrim Erasmus+ projekta 
“Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”   ietvaros 
mūsu pilsētā notika otrā skolotāju starptautiskā 
tikšanās, kuru organizēja projekta partnerskola – 
Daugavpils 15.vidusskola. Projekta aktivitātēs 
piedalījās  11 skolotāji no Vācijas, Čehijas, Itālijas, 
Grieķijas un Latvijas. Daugavpils 16. vidusskolu 
pārstāvēja projekta koordinatore Jeļena Sardiko. 
        Pirmajā tikšanas dienā viesus sveicināja 
Daugavpils pilsētas domes priekš-
sēdētāja  1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs, kas augsti 
novērtēja pedagogu ieguldījumu jauniešu 
attīstīšanā,  skolu partnerību un pieredzes apmaiņu 
starptautiskajā līmenī.  Projekta dalībnieki uzzināja 
par uzņēmējdarbības iespējām mūsu pilsētā, par to,   
kā pašvaldībā atbalsta jaunos uzņēmējus un jau-
niešus ideju ģenerēšanā un īstenošanā. 

Tikšanās laikā mūsu kolēģi rādīja prezentāciju 
un stāstīja par Latvijas izglītības sistēmu, skolas 
pamatvirzieniem,  iepazīstināja ar aprīkojumu un 
apmācības metodiku informātikā, fizikā, dizainā un 
tehnoloģijās. Projekta partneriem  tika organizēta 
latviešu valodas stunda, kurā viņi iemācījās latviešu 
vārdus un uzrakstīja vēstuli uz mājām latviešu 
valodā. Dalībnieki piedalījās arī tradicionālo 
pankūku cepšanas meistarklasē. Vizītes laikā viesi 
apmeklēja arī LCB Digitālo aktivitāšu centru, izzinot 
tā piedāvātās iespējas un ar lielu interesi 
piedaloties dažādās aktivitātēs. 

Dalībniekiem bija arī iespēja iepazīt Latvijas 
kultūru un tradīcijas, viņi apmeklēja Daugavpils 
cietoksni un Marka Rotko mākslas centru, apskatīja 
Rīgas ievērojamās kultūrvēsturiskās vietas. 

Visi dalībnieki augsti novērtēja tikšanās 
programmu un rīkotās aktivitātes. 

Projekta turpinājumā tiek plānots dalībskolu 
skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Grieķiju.  Novēlam Daugavpils 16. 
vidusskolas darba grupai panākumus un veiksmi. 

 
Sagatavoja projekta koordinatore 

 Jeļena Sardiko 
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Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 
projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 
2019-1-LV01-KA229-060348_1). 
 

Tikšanās ar Erasmus+ projekta “Mācīties vienam no 
otra – veidot nākotni” partneriem Daugavpilī 



 

Tēva diena 
 

Tēva diena ir starptautiska mēroga svētki, 
kas tiek svinēti par godu visiem pasaules tēviem, 
tādējādi godinot tēva nozīmīgo lomu kā ģimenē, 
tā arī sabiedrībā. Šiem svētkiem pasaulē ir 
apmēram 100 gadu sena vēsture. Tēva dienas 
ideja un pirmsākumi meklējami 1910. gada 19. 
jūnijā Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā, 
lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu 
audzināšanā. Mūsu valstī Tēva diena tiek svinēta 
septembra otrajā svētdienā, līdzīgi kā Mātes 
diena maija otrajā svētdienā, līdz ar to katru gadu 
šie svētki iekrīt citā datumā. Šī diena tiek atzīmēta 
kopš 2008. gada, bet kopš 2009. gada rudens tā 
ir iekļauta Latvijas svinamo dienu kalendārā. 

Galvenā šo svētku ideja, kas ir palikusi 
nemainīga kopš to pirmsākumiem, ir pateikties 
tēviem par viņu devumu ģimenei un ieguldījumu 
bērnu audzināšanā, kā arī stiprināt tēvu un viņu 
bērnu ģimeniskās saites. 

Parasti šajā dienā tēviem tiek teikts paldies, 
pateicoties un apsveicot tos mutiski vai uzdāvinot 
kādu dāvanu. Mūsu skolas audzēkņi arī 
sagatavoja dāvanas saviem tēviem: viņi zīmēja 
tēvu portretus, rakstīja  esejas “Mans tētis ir 
superīgs tētis, jo viņš var…” Piedāvājam 
ieskatīties  dažos skolēnu darbos. 
   

Skolas avīzes redakcija 

  
 

KALENDARS 

 Septembris, 2021.  – 4– 

Maksims Rinevičs,3.b klase 

Tatjana Stepanova, 3.b klase 

Sofja Poļetajeva, 7.c klase 

Marks Kipļuks, 3.a klase Emīlija Vilipsone, 3.a klase 



 
 
 

 Nosaukums September nāk no latīņu septem, 
kas nozīmē septiņus, jo tas bija septītais Romas 
kalendāra mēnesis, kas sākās martā.  
 Arī septembrī agrāk bija tikai 29 dienas. Pateicoties 
Jūliusa Cēzara Romas kalendāra reformai 46. gadā pirms 
Kristus, mēnesim tagad ir papildu diena! 
 Mēneša  akmens ir sapfīrs. 
 1666. gada 2. septembris: sākās Londonas Lielais 

uguns , pilnībā iznīcinot veco pilsētu, kas atrodas senās Romas sienās. Tika uzskatīts, ka 
tas sākās maizes ceptuvē un trīs dienas ilga. 

 1939. gada 1. septembris: šīs dienas agra rīta stundās Hitlers okupēja Poliju, uzsākot Otro 
pasaules karu Eiropā. 

 2001.gada11.septembra rīta laikā Islāma ekstrēmisti nolaupīja četrus amerikāņu 
komerciālās reaktīvās lidmašīnas un izmantoja tas kā lidojošas bumbas, lai veiktu 
pašnāvnieku teroristu uzbrukumus Amerikas Savienotajām Valstīm. Divas no lidmašīnām 
ielidoja tieši  Pasaules Tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet vēl viena ietriecās 
Pentagonā. Ceturtā lidmašīna avarēja laukā Pensilvānijā pēc tam, kad lidojuma pasažieri 
mēģināja atgūt kontroli pār lidmašīnu. Vairāk nekā 3000 cilvēku zaudēja dzīvību 
uzbrukuma laikā. 11. septembra memoriālais muzejs aizņem vietas, kurās kādreiz bija  
"Twin Towers". 

 2006. gada 9. septembris: Typhoon Ketsana nonāk Filipīnās, Ķīnā, Vjetnamā, Kambodžā, 
Laosā un Taizemē, izraisot 750 cilvēku bojāeju un valstij nodarot kaitējumu par 1,09 
miljardiem ASV dolāru. 
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INTERESANTI 

Septembris: fakti, vēsturiskie notikumi  
 

Apsveicam! 
 

Inesi Fellahu 
 

Valentīnu Lipkoviču 

https://lv.eferrit.com/senais-kalendars/
https://lv.eferrit.com/senais-kalendars/
https://lv.eferrit.com/senais-kalendars/
https://lv.eferrit.com/sir-christopher-wren-londonas-parveidotajs-pec-uguns/
https://lv.eferrit.com/sir-christopher-wren-londonas-parveidotajs-pec-uguns/
https://lv.eferrit.com/otra-pasaules-kara-galveno-notikumu-apskats/
https://lv.eferrit.com/otra-pasaules-kara-galveno-notikumu-apskats/
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