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Latvijai 103.gadadiena 
   Novembris. Drēgnas un pelēcīgas rudens dienas. 
Toties tieši šis mēnesis ikkatra Latvijas iedzīvotāja sirdī 
rosina gaišas skumjas un priecīgu saviļņojumu. Tieši 
1918. gada novembrī risinājās Latvijas valsts 
pastāvēšanas svarīgi notikumi. 11. novembrī mēs 
atzīmējam Lāčplēša dienu, ar gaišām skumjām 
pieminot asiņainās brīvības kaujās kritušos. Viņiem 
mēs pateicamies par doto mums iespēju dzīvot brīvā 
un mierīgā zemē. 18. novembrī mēs svinam īpašos 
valsts svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienu. Šajā dienā pirms 103 gadiem tika pasludināta 
neatkarīgā Latvijas valsts. 
 

     Sagaidot valsts svētkus, Pilsonības nedēļas ietvaros Daugavpils 16. vidusskolā norisēja vairākas 
aktivitātes. Klases un mācību stundās notika sarunas, diskusijas un radošās aktivitātes, veltītas Lāčplēša 
dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Skolā notika arī vairāki pasākumi, kuros skolēni aktīvi 
piedalījās: apsveikumu krājums “Manai Dzimtenei dzimšanas dienā” (1.-12.kl.),  Sadziedāšanās (1.-12.kl.), 
radošo darbu konkurss “Mana dzimtā zeme” (1.-12.kl.), viktorīna “Mana mīļā Latvija”(1.,2.kl.), konkurss 
“Brīnumainā Latvija” (10.-12.kl.), spēle “Mana dzimtene Latvija” (5.-6.kl.), konkurss “21.gs. bruņinieki” (9.kl.), 
spēle “Kas? Kur? Kad?” (“Ceļojums pa Latviju” (5.-7.kl.), spēle “Sveika, Latvija!” (3.-4.kl.). Ņemot vērā valstī 
noteiktos ierobežojumus, pasākumi notika attālināti. Ieskatīsimies dažās aktivitātēs!  
 

   11.klases skolēni  iepazinās arī Aizsardzības ministrijas veidoto apsveikumu. Tā ir  aizsardzības ministra 
Dr. Arta Pabrika uzruna skolām un skolēniem un režisora Askolda Saulīša filma “Mans zelts” (2020) par 
Latvijas armiju, kurā atspoguļots latviešu karavīra gars, spilgtākie Latvijas armijas vēstures mirkļi un ieskats 
Nacionālo bruņoto spēku attīstībā mūsdienās. Filma ir emocionāls vēstījums par latviešu karotspēju, kas 
caurvijusi svešu varu vadītos konfliktus Latvijas vēsturē, palīdzējusi uzvarēt Latvijas Neatkarības karā un 
starpkaru periodā izveidot spēcīgu Latvijas armiju, kā arī devusi pārliecību nostāties uz barikādēm un 
atjaunot bruņotos spēkus 1990. gados. 
 

   6.c klases skolēni klases stundas laikā stilizētā plaukstā rakstīja savus 
novēlējumus Latvijai dzimšanas dienā. Tas simboliski atspoguļo  mūsu 
piederību Latvijai un vienotību ar mūsu dzimteni. Skolēni, klases audzinātāja 
atbalstīti, piedalījās arī tradicionālajā konkursā “Mana Latvija” un  pārbaudīja 
savas Latvijas vēstures zināšanas, atbildēja uz jautājumiem par novadiem, 
kultūru un sportu. 
    10.-12. klašu skolēni tikās ar Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona 

pārstāvjiem. Tā bija informatīvi patriotiska tikšanās reize, kuras tēma “Kā es kļuvu 
par karavīru/zemessargu?”. Nodarbības laikā ar jauniešiem lietderīgiem un 
interesantiem dzīvesstāstiem dalījās Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona 
profesionālā dienesta karavīri un zemessargi, viņi  stāstīja, kas mudināja savu  
 nākotni virzīt militārās karjeras virzienā, kādi bija lielākie izaicinājumi, ko viņi pārvarēja, kas patīk un 
uzrunā, ikdienā darbojoties dienestā. Tā bija iespēja jauniešiem ieskicēt perspektīvas nākotnes profesijai, 
iestāšanās nosacījumus un saņemt atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem.  
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Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē 
mūs?” dalībnieku tikšanās Igaunijā 

 
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. 
 

Otrajā dienā projekta dalībniekus uzaicināja uz Narvas ģimnāziju, parādīja skaistas mācību 
telpas.Tur arī notika projektā iesaistīto valsts partneru konference par projekta aktivitātēm, kas 
iepriekš notika Polijā, Horvātijā un Turcijā. Visiem bija pozitīvas emocijas un prieks par paveikto.  

Ģimnāzijā bija arī iespēja vērot vēstures CLIL stundu, kurā demonstrēja 
platformu menti.com un kahoot.com iespējas. Pēc tam notika ekskursija uz profesionālā virziena 
izglītības iestādi, kur studenti mācās praktiski pielietot mūsdienīgās informācijas tehnoloģijas un 
aprīkojumu. Viņi paši darbojas praktiski: ieraksta un apstrādā dziesmas, izmantojot modernu 
aparatūru un datoraprīkojumu, mācās profesionāli uzņemt filmas. Trešajā dienā projekta komandai 
bija iespēja apmeklēt tikko uzbūvētu, moderni aprīkotu Johvi ģimnāziju, kas ir ļoti inovatīva. Tajā 
mācības notiek septiņos virzienos, mācās motivēti skolēni, kas tiek atlasīti pēc intervijas rezultātiem. 
Pēc tam partneri apmeklēja mazu lauku skolu, kas atrodas vecas muižas telpās. Šajā skolā visi 
skolēni pazīst viens otru, veidojot īpašu kopienu – ģimenes saites. Ēka gan iekšpusē, gan ārpusē ir 
ļoti skaista, tajā valda īpaša atmosfēra. Katrai no apmeklētajām skolām ir sava īpašā nozīme, vērtības 
un mērķi, kas dod iespēju skolēniem attīstīt savu potenciālu.  

Brīnišķīgs piedzīvojums dalībniekiem bija Narvas pils apmeklējums. Šī pils tika renovēta, ierīkots 
apgaismojums un siltumapgāde, telpas aprīkotas ar moderno tehniku, vairākiem projektoriem – 
instalācijas, maketi, interaktīvas spēles. 

Projekta dalībnieki augsti novērtē iespēju piedalīties šajā projekta aktivitātē, jo viņiem bija 
brīnišķīga iespēja redzēt, iemācīties, komunicēt ar viesmīlīgiem, radošiem cilvēkiem no dažādām 
valstīm un paplašināt zināšanas par viņu kultūru un tradīcijām. 

Informāciju sagatavoja Daugavpils  
16. vidusskolas projekta dalībnieku komanda  

 

2021.gada novembrī Eiropas Savienības Erasmus+ 
projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” 
ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās Narvā (Igaunijā), 
kurā piedalījās partneri no Latvijas, Igaunijas, Polijas, 
Horvātijas un Turcijas. Daugavpils 16. vidusskolu pārstāvēja 
trīs pedagogu komanda: direktores vietniece izglītības jomā 
Aļona Proščenko, angļu valodas skolotāja Nadežda Dzalbe un 
matemātikas, informātikas skolotāja Karīna Bagijeva. Tikšanās 
laikā notika dažādas aktivitātes, ekskursijas, iepazīšanās ar 
Igaunijas kultūru. 
      Pirmo dienu Igaunijā projekta partneri pavadīja Tallinā, kur 
iepazinās ar pilsētas vēstures, kultūras pieminekļiem un 
ievērojamākajām vietām. Īpašas emocijas tika piedzīvotas 
izgudrojumu fabrikā “Proto”, kur varēja izmēģināt sevi pētnieku 
lomā, praktiski iesaistīties interaktīvajās spēlēs, eksperimentēt.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 LATVIJAS SKOLAS SOMA 

 

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: animācijas 
filmas “Lupatiņi” demonstrēšana 

Šī gada 25.novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 1.b 
un 1.c klases skolēni  noskatījās animācijas filmu “Lupatiņi”. Pasākuma mērķis bija iepazīties ar Latvijā 
uzņemtajām animācijas filmām, palīdzēt bērniem saprast pašiem sevi, mācīties dzīvot. 

Filmiņas noskatīšanos organizēja Latgales vēstniecība GORS. Pasākuma sākumā Latgales 
vēstniecības GORS direktore Diāna Zirniņa ar savu meitu Agnesi iepazīstināja ar daudzfunkcionālo 
kultūras centru Rēzeknē. Skolēni uzzināja, ka latgaliešu vārds gors latviski ir gars. Skolēniem tika 
parādīta koncertzāle, kur notiek dažādi koncerti. Interesanti, ka GORā ir bērnu istaba, kur var spēlēties 
un zīmēt, kamēr vecāki apmeklē pasākumus. 

Multfilmu režisors un mākslinieks Edmunds Jansons parādīja lelles un pastāstīja par četriem 
maziem Lupatiņiem. Zeķīte, Cimdiņš, Spilventiņš un Lakatiņš ir audumu bērniņi no audumu mājas. 
Zeķītei patīk saimniekot un ieviest kārtību. Lakatiņš prot izdomāt brīnumu lietas un pastāstīt to citiem 
bērniem. Cimdiņš ir ļoti draudzīgs, stiprs, visu dara ātri. Spilventiņš ir labsirdīgs, uzticams 
draugs.  Lupatiņi lieliski prot spēlēties, bet daudz kas cits viņiem vēl jāiemācās. Blakus viņiem ir 
gudrais Kaķis, kurš pieskata Lupatiņus, rūpējas, paskaidro, pamāca un samīļo.  Reizēm Kaķis pasmīn 
ūsās un saka: “Dumiķīši paliek dumiķīši!” Kaķa lomā filmējies runcis Mikiņš no Burtniekiem. 

Skolēni atzīmēja, ka jau redzēja  dažas sērijas no “Lupatiņiem”. Šoreiz bija iespēja iepazīties ar 
jaunām sērijām: “Kā Lupatiņi brokastoja”, “Kā Lupatiņi kārtoja”, “Kā Lupatiņi precējās”. Multfilmas 
stāsta bērniem, kā draudzīgi sadzīvot, kā palīdzēt viens otram, kā uzvesties pie galda, kā sakārtot 
māju, ar ko būtu interesanti precēties. Pēc filmas noskatīšanas skolēni parunāja par redzēto un 
uzzīmēja ilustrācijas. Skolēni arī izrādīja interesi izlasīt grāmatas par Lupatiņiem. 

 Liels paldies iniciatīvai  “Latvijas skolas soma” par iespēju noskatīties jaunas sērijas par 
Lupatiņiem, jo iepriekš uzņemtās filmas saņēmušas nozīmīgas balvas: “Lielo Kristapu” par labāko 
animācijas filmu mākslinieku Nacionālajā Filmu Festivālā, Latvijā, 2012. gadā, Balvu kā Labākā filma 
bērniem vecumā no 2-5 gadiem Čikāgas Starptautiskājā bērnu filmu festivālā, ASV, 2013. gadā, un 
Sudraba Delfīnu Ksiamenas filmu festivālā, Ķīnā, 2012. gadā. 

Sagatavoja Viktorija Mikuļina un Tatjana Puzirevska, 
 1.c un 1.b kl. audzinātājas 
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Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: 
 digitāls koncerts DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY un 

LudwigVanRammstein  
 
               
 

LATVIJAS SKOLAS SOMA 
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Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2021.gada 4. novembrī Daugavpils 16. 
vidusskolas 3.a klases skolēni un klases audzinātāja skatījās digitālo koncertu DAGAMBA feat 
TCHAIKOVSKY un LudwigVanRammstein. Pasākuma mērķis: starpžanru mūzikas iepazīšana. 

Videokoncerts iepazīstina bērnus un jauniešus ar crossover mūzikas starpžanru. Šī unikālā 
koncertpieredze palīdz veicināt izpratni par klasiskās mūzikas dažādību un rosina vēlmi meklēt 
kontrastus, iesaistīties mākslas radīšanas procesos, izmantojot iepriekš skolas solā un mūzikas 
stundās iegūtās zināšanas. Projekta filmēšana tika organizēta 18.gs. iecienītākajā rīdzinieku 
koncertvietā – Melngalvju namā, iegūstot ne tikai akustiski, bet arī vizuāli un mākslinieciski 
baudāmu digitālo koncertpieredzi. 

Mēs esam gandarīti par to, ka pirmie Latvijā skatījāmies šo digitālo koncertu. Mums tas ļoti 
patika. Tā bija mūzika, kuras laikā skolēni dungoja melodiju ritmu uz skolas soliem un kustējās 
ritmā līdzi. Šī starpžanru mūzika skolēniem bija liels izaicinājums, jo viņi vēl nav tik lieli klasiskās 
mūzikas koncertam. Un tomēr mums ļoti patika iesaistīšana mākslas radīšanas procesā un 
klasiskās mūzikas dažādībā. 

Skolēnu viedokļi: 
Darja Davidova: “Man gribas dejot un sist plaukstas. Es gribu apmeklēt šo skaisto namu.” 
Jūlija Stankeviča: “Esmu priecīga, ka piedalos koncertā, jo man patīk klasiskā mūzika. Gribu 

redzēt un iepazīt šo grupu, par kuru vēl neko nezinu.” 
Karina Lavrinoviča: “Man sākumā drusciņ bija bailes, jo man nepatīk pagrabtelpas. Man patika 

stāstītājs, kurš iepazīstināja ar mūzikas žanriem. Skaisti puiši skaisti spēlēja. Man ļoti patika arī 
lielās zāles un lielās gleznas. Paldies par koncertu.” 

Iegūtās zināšanas noderēs arī mācību procesā: sociālo zinību, mūzikas un valodas stundās. 
Mēs sakām lielu paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju šajā sarežģītajā laikā vieniem 
no pirmajiem redzēt, dzirdēt un vērot šo digitālo koncertu ar grupas DAGAMBO piedalīšanos. 
 

Sagatavoja Alīna Šumilo, 3.a klases audzinātāja 
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Lasi un uzzini interesantus faktus par novembri: 
 
1. Novembra nosaukums ir cēlies no latīņu vārda saknes 
“novem”, kas nozīmē deviņi. Romiešu kalendārā tas bija 9. 
mēnesis. 
 
2. Pirmais pasaules karš beidzās 1918. gada 11. mēneša 11. 
dienā, pulksten 11:00. 
 
3. 1914. gada 27. novembrī Lielbritānijā par policisti kļuva pirmā 
sieviete. 
 
4. 1918.gada 18.novembris - ikvienam  ir nozīmīga diena. Šajā 
dienā tika proklamēta Latvijas Republika, kas nozīmēja, ka 
Latvija tika pasludināta par neatkarīgu teritoriju. 
 
5. 1919. gada 11. novembrī, dienā, kad tika atbrīvota Rīga, tika 
nodibināts Lāčplēša Kara ordenis. 
  
6. 1935. gada 5. novembrī Parker Brothers pirmo reizi prezen-
tēja galda spēli Monopols. 
 
 
 
 

 

Interesanti fakti par novembri 

 

Apsveicam 
 

Nadeždu Dzalbi 
 
Tamāru Platkovu 
 
Liliju Grakovu 

Skolas avīzes redakcija 
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