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      1991. gada janvāra barikādes Rīgā bija viens 
no Atmodas laika izšķirīgajiem brīžiem ceļā uz 
valstisko neatkarību. 1991. gada 12. janvāra 
naktī padomju militārās vienības uzbruka Viļņas 
TV, radio un citiem objektiem. Pēc šī uzbrukuma, 
kurā tika nogalināti 14 un ievainoti 110 cilvēki, 
13. janvārī agri no rīta radio pārraidīja Latvijas 
Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja 
vietnieka Daiņa Īvāna aicinājumu tautai pulcēties 
Rīgā. Pulksten 14.00 Rīgā, 11. novembra 
krastmalā, notika Latvijas Tautas frontes rīkotā 
“Vislatvijas protesta manifestācija saistībā ar 
iespējamo bruņoto apvērsumu un Padomju 
armijas bruņotajām akcijām Lietuvā”. 

     Tajā piedalījās ap 500 000 cilvēku. Šajā pašā dienā tika uzsākta barikāžu celtniecība Rīgā un 
diennakts maiņu nodrošināšana TV, radio, Augstākās Padomes, Ministru padomes un citu 
iestāžu aizsardzībai. 
    Barikāžu laiks Latvijai prasīja septiņas dzīvības. 16. janvārī, īpašo uzdevumu milicijas vienības 
OMON uzbrukuma laikā, pie Vecmīlgrāvja tilta, pildot dienesta pienākumus, tika nošauts 
Satiksmes ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks. 20. janvārī, kad OMON mēģināja ieņemt Iekšlietu 
ministrijas ēku, bojā gāja pieci cilvēki: skolnieks Edijs Riekstiņš, divi iekšlietu darbinieki – 
Vladimirs Gomonovičs, Sergejs Konoņenko – un Rīgas kinostudijas operatori Andris Slapiņš un 
Gvido Zvaigzne. 21. janvārī nelaimes gadījumā barikāžu celtniecības laikā pie Augstākās 
padomes nama gāja bojā Ilgvars Grieziņš. 
    Barikādes ilga no 13. līdz 27. janvārim, kad, saskaroties ar apņēmīgu neatkarības aizstāvju 
pretestību un nosodošu pasaules reakciju, PSRS vadība atteicās no nodoma Latviju un arī 
pārējās Baltijas valstis novērst no neatkarības ceļa ar militāru spēku. Barikādes, kurās piedalījās 
tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas, apliecināja Padomju Savienības vadībai un pasaules 
sabiedrībai, ka neatkarības kustība ir organizēta un gatava to aizstāvēt, pat ziedojot savu dzīvību. 
      Atceroties 1991.gada 20.janvāra notikumus, klases stundās un mācību stundu laikā mūsu 
skolas skolēni strādāja ar dažādiem materiāliem: lasīja vēstures dokumentus, skatījās filmas un 
fotogrāfijas, klausījās intervijas ar barikāžu dalībniekiem, rakstīja esejas, diskutēja un izteica savu 
viedokļi. Piemēram, 6.c klases skolēni runāja par asociācijām, kuras saistītas ar šo datumu un kā 
ar barikāžu dienu saistīts ugunskurs. 11. klases skolēni dalījās viedokļos, kāpēc šis laiks ir tik 
nozīmīgs Latvijas vēsturē, kāda ir tā ietekme uz mūsu dzīvi šodien. Visās aktivitātēs skolēni 
aktualizēja savas zināšanas par barikāžu laiku un stiprināja piederību Latvijas valstij.  

                         Sagatavoja Ž.Ugarenko, 6.c kl.audzinātaja  
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 AKTIVITĀTES 

Pašpārvalžu izglītojošais cikls „Veselība” 
2022. gada 12. janvārī projekta “Iesaisties, dari un radi Daugavpilī” ietvaros notika pašpārvalžu 

izglītojošā cikla “Veselība” tiešsaistes nodarbības. Tajās piedalījās arī Daugavpils 16. vidusskolas 
skolēnu parlamenta dalībnieki: Sofja Poļetajeva (7.c), Polina Martinkeviča (7.c), Jeļizaveta Mikuļčika 
(8.a), Veronika Kazakeviča (9.a), Olesja Bogdane (9.a). 

Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja iedziļināties jauniešu veselības jautājumos. Skolēni 
noklausījās lekcijas “Reproduktīvā veselība” (lektore sertificēta ginekoloģe Karlīna Elksne),  
„Atkarības. Kas būtu, ja būtu?” (lektors klīniskais psihologs Elvis Dudarevs), „Mobings” (lektors 
psihologs Mārtiņš Roberts Stabiņgis). Pēc katras lekcijas notika darbs grupās. Tajās dalībnieki 
diskutēja par reproduktīvas veselības izaicinājumiem un iespējām, atkarībām un to ietekmi uz 
jauniešu veselību, par verbālo agresiju starp jauniešiem. Ko pašpārvalžu dalībnieki var darīt savā 
skolā, lai aktualizētu šos jautājumus skolēnu vidū un veikt jauniešu veselības profilaksi? Tas bija 
viens no būtiskākajiem jautājumiem, uz kuru mēģināja atbildēt pasākuma dalībnieki. Tika piedāvāti 
vairāki varianti, piemēram, rīkot skolā nedēļu “Cīņa ar atkarību’, skolēniem pašiem veidot videofilmas 
par veselības jautājumiem.  

Nodarbības bija izzinošas un lietderīgas. Galvenais secinājums – mums pašiem jārūpējas par 
savu veselību. 

Sagatavoja Sofja Poļetajeva, 7.c 
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11.  janvāris – Starptautiskā PALDIES diena 
 

 
 

            11.janvāris ir gada pats pieklājīgākais datums – 
šajā dienā atzīmē Starptautisko „Paldies” dienu, lai 
atgādinātu, cik svarīgi ik dienas ir izrādīt pateicību un 
atcerēties tos cilvēkus, kas ikdienā mums palīdz, kas 
svarīgi katram no mums.  
               Paldies dienas ietvaros mūsu skolā notika 
akcija “Vēlos pateikt paldies!”. Skolēniem bija iespēja 
veidot kolāžu un uzrakstīt siltus pateicības vārdus.  
Viņi izteica pateicību vecākiem par mīlestību, skolotājiem –      

par atbalstu, saviem    draugiem – par  palīdzību un draudzību.  
          Mazais vārdiņš "paldies" spēj sasildīt un iepriecināt.     Galvenais – izteikt “paldies” no 
sirds! 
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11. janvāris ir viens no nozīmīgākajiem mēneša datumiem, jo tieši šajā dienā tiek godināta 

pateicība un vārds “paldies’’. Tik vienkāršs un īss vārds, bet cik daudz tas nozīmē katram no 
mums. Izdzirdot “paldies”, mūsu sejās acumirklī parādās starojošs smaids un patīkams siltums 
sasilda dvēseli. Apdāvinot savus mīļos ar pateicības vārdiem, mēs viņiem parādām patiesu 
mīlestības sajūtu, un no tā mūsu dzīve piepildās ar jēgu un kļūst vēl skaistāka. 

Atcerieties lietot vārdu “paldies” katru dienu sarunā ar visiem apkārtējiem, un tas iedvesmos 
jūs darīt labus darbus. 

Sakiet “Paldies” saviem vecākiem par to, ka viņi jums dāvāja visdārgāko dāvanu – dzīvību. 
Ar smaidu atbildiet darbiniekiem “Paldies” par jums sniegtajiem pakalpojumiem. 
Kad vien iespējams atgādiniet draugiem, cik augstu vērtējat viņu pastāvīgo atbalstu un 

klātbūtni. 
“Paldies” ir mazs vārds, taču tas ir liels solis mūsu sabiedrības uzlabošanā. 
Paldies par Jūsu uzmanību! 

Liliāna Kiva, 10.kl. 
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INTERESANTI 

1.Janvāris savu nosaukumu ieguvis par godu romiešu 
dievam Janusam. 
2. Janvāris – tās ir durvis uz jaunu gadu, un ir 1. 
mēnesis pēc Gregora kalendāra. 
3. Janvāra zieds ir neļķe, bet akmens – granāts. 
4. Janvāris citās valodās: spāņu – De enero, itāļu -
gennaio, franču – janvier, poļu – stycznia, čehu – 
leden, lietuviešu – sausis.  
5. Pusei ziemeļu pasaules tas ir visaukstākais 
mēnesis, pusei dienvidu pasaulei vissiltākais mēnesis. 

Interesanti fakti par janvāri 
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