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1949. gada 25. martu 

pieminot 
     1949. gada 25. martā padomju okupācijas 
vara veica otro Latvijas iedzīvotāju masu 
deportāciju. Vienas nakts laikā savu ceļu uz 
specnometinājuma vietām Sibīrijā uzsāka 
aptuveni 42 tūkstoši cilvēku, tai skaitā 10 
tūkstoši bērnu. 

 
    Par 25. marta akcijas rezultātiem Latvijā vēsta bezkaislīgs ziņojums Krievijas Federācijas 
Valsts arhīvā: "Pirmais ešelons nr. 97 329 ar izsūtītajiem no Rīgas tika nosūtīts 25. martā 
pulksten 15 un 47 minūtēs – nr. 97 340 no Jelgavas – 28. martā pulksten 23 un 06 minūtēs, 
bet papildus vēl viens vilciens –  33. ešelons (nr. 97 383) no Rēzeknes – 30. martā pulksten 
10 un 08 minūtēs. Pavisam 33 ešelonos izvestas 13 624 ģimenes, tai skaitā 41 828 cilvēki, 
t.sk. 11 523 vīrieši, 19 414 sievietes un 10 919 bērni. Nākas secināt, ka šie skaitļi nav 
absolūti precīzi, jo vairākos gadījumos pēc vagonu saraksta sastādīšanas VDM darbinieki 
noņēma kļūdaini izsūtītos, kā arī iekrāva no jauna atvestos, un šīs izmaiņas ne vienmēr 
paspēja izlabot vagonu sarakstos."  
 

 Marts,2022.  – 1– 



 

 
 

PROJEKTI 

 Marts,2022.  – 2– 

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). 
 

Erasmus+ projekta „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” 
dalībnieku tikšanās Vācijā 

 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 

projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1) ietvaros 
Daugavpils 16. vidusskolas 10.-11. klašu skolēni Kirils Ivanovs, Maija Kuzņecova, Evelīna Vasiļjeva, 
Vladislavs Gaiļevskis, Deniels Jefanovs, projekta koordinatore Jeļena Sardiko un angļu valodas skolotāja 
Jeļena Abramova no 20. līdz 26.martam piedalījās projekta aktivitātēs Vācijas pilsētā Barntrupa.Kopā ar 
mums mobilitātē iesaistījās arī partneri no Grieķijas, Čehijas, Itālijas, Vācijas un Daugavpils 15.vidusskolas. 
Vācu skolēni un skolotāji piedāvāja ļoti interesantu programmu, lai attīstītu  skolēnu uzņēmējdarbības, 
komunikācijas un svešvalodu prasmes, kā arī papildinātu zināšanas par valsti un tradīcijām. 

Pirmā diena sākās ar svinīgu atklāšanu, kurā uzstājās Barntrupas mērs (Bürgermeister). Pēc tam 
notika iepazīšanās aktivitātes, ekskursija pa Barntrupas skolu, mēs apmeklējām  pilsētas nozīmīgas vietas, 
vēlāk visi kopā krāsojām piemiņas Erasmus-kārbas. Pēc visām aktivitātēm devāmies baudīt skaistākās 
vietas apkārtnē. 

Otrā diena tika veltīta mūsu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai. Tā sākās ar nelielu ekskursiju pa 
Detmoldas centru, kurā uzzinājām interesantus faktus par šo vietu. Tāpat ekskursijas laikā apskatījām 
baznīcu un varējām uzkāpt gandrīz līdz pašai virsotnei, lai dzirdētu zvanu skaņu un izbaudītu Detmoldas 
skatus no augšas. Pēc ekskursijas mums bija dota iespēja pārbaudīt savas uzņēmējdarbības prasmes 
spēlē “Maini saspraudi pret kaut ko vērtīgu” ar uzdevumu iemainīt papīra saspraudi pret kādu lietu, bet pēc 
tam saņemto iemainītu pret vērtīgāko utt.. Spēles  laikā ikviens varēja pārbaudīt un attīstīt savas spējas 
komunicēt ar cilvēkiem, kā arī atklāt ko jaunu uzņēmējdarbības jomā. Vakarā tika prezentēti un novērtēti 
spēles rezultāti, noskaidroti spēles uzvarētāji. Diena noslēdzās ar galda spēlēm ar skolēniem no dažādām 
valstīm. 

Trešo dienu mēs pavadījām Barntrupas ģimnāzijā, attīstot komunikācijas prasmes un kreativitāti. Mēs 
apmeklējām brīnišķīgu aktiermeistarības nodarbību, kurā veicām dažādus uzdevumus, kas vērsti uz to, lai 
cilvēks būtu atbrīvotāks, nebaidītos runāt publiski un būtu drosmīgāks.  Projekta dalībnieki veidoja no papīra 
miera balodi, rakstīja novēlējumus, zīmēja plakātus. Mēs apskatījām arī vienu no lielākajām ievērojamām 
vietām – Hermaņa pieminekli – vācu patriotisma simbolu. Uzkāpjot uz  skatu platformas, paveras brīnišķīgs 
skats uz pilsētu. 

Ceturtā diena Vācijā mums pagāja pilsētā Hamelna. Šīs pilsētas nosaukums ir saistīts ar žurku ķērāju, 
kurš 1284.gadā atbrīvoja pilsētas teritoriju no žurkām. Tā ka viņam par darbu netika pienācīgi samaksāts, 
viņš nolēma atriebties, aizvilinot sev līdzi 130 bērnus no visas pilsētas. Atbraucot mūs satika mūsdienu 
žurku ķērājs, kas stabulēja diezgan pievilcīgas melodijas. Mēs arī bijām interesantā ekskursijā pa pilsētas 
centru un pēc tam aizbraucām uz Hemelšenburgas pili, kur uzzinājām par pils vēsturi un visiem tās 
iemītniekiem. 

Piektajā dienā skolas pagalmā kopā ar ģimnāzijas skolēniem mēs piedalījāmies gadatirgū un tirgojām 
valsts nacionālos ēdienus, kurus bija pagatavojuši skolēni no Itālijas, Čehijas, Grieķijas un Latvijas. Tas bija 
ļoti liels skolas un projekta pasākums ar mūziku un daudziem apmeklētājiem. Noslēgumā mēs saņēmām 
diplomus par aktīvu piedalīšanos Erasmus+ projekta aktivitātēs. 

Piedalīšanās mobilitātē ir brīnišķīga iespēja papildināt savas zināšanas, attīstīt  komunikācijas un 
uzņēmējdarbības prasmes. 

Sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas projekta dalībnieku komanda 
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2022.gada 4. martā notika Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) 

Latgales reģiona konference, kas norisinājās tiešsaistes režīmā  MS Teams platformā. Tajā 
tika prezentēti 142 ZPD dažādās zinātnes nozaru grupās. 

Daugavpils 16. vidusskolu konferencē pārstāvēja 12. klases skolēni Maksims Antonovs, 
Vitālijs Gagunovs un Nikoļa Matjuhina. Skolēnu ZPD  „Šuņezera dabas taka” un „Cilvēka 
darbības klimata izmaiņu mazināšanā” tika prezentēti dabaszinātnes nozarē. 
Skolēni prezentēja  ZPD  PowerPoint formātā, iekļaujot tajā būtiskākos pētījuma jautājumus. 
Abi ZPD tika apbalvoti ar III pakāpes diplomiem. Darbu vadītājas ir ģeogrāfijas skolotāja 
Svetlana Rudjko un fizikas skolotāja  Aļona Proščenko, darbu konsultantes – latviešu valodas 
un literatūras skolotājas Valentīna Ribakova un Zigrīda Panfilova. 

Paldies skolēniem un pedagogiem par ieguldīto darbu! 
Sagatavoja direktora vietniece A.Proščenko 

 

Individuālais atbalsts 
skolēniem 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” – PuMPuRS (projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001) 
 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu 
to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. 

2021.-2022. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 4 pedagogi 
turpina sniegt individuālās konsultācijas 17 skolēniem, kuriem ir dažāda rakstura grūtības 
mācībās, kā arī lai sniegtu atbalstu skolēniem, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku 
ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā. Katra izglītojamā problēmu risināšanai 
nepieciešama individuāla pieeja un savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. 

 Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam tika izvērtēti mācību pārtraukšanas 
riski un izplānoti nepieciešami preventīvie pasākumi to mazināšanai, izstrādāts individuālais 
atbalsta plāns. Mūsu skolas pedagogi sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, 
kurus skolēnam ir grūtības apgūt, kā arī sniedz psihoemocionālu atbalstu – paaugstina 
skolēna motivāciju, palīdz noticēt saviem spēkiem, iedrošina turpmākajam darbam. 
Konsultatīvais atbalsts ir elastīgs un atbilstošs izglītojamā individuālajām vajadzībām. 

 
Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko 

 

Latgales reģiona skolēnu 
zinātniskās pētniecības darbu 

konference 
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1. Marta mēnesis ir nosaukts par godu Marsam – Romiešu 
karadievam, tāpēc ka romiešiem kara sezona    sākās 
ar pavasari. 
2. Pasaules matemātikas diena ir Marta pirmajā trešdienā. 
3. 8.marts ir internacionālā sieviešu diena.  Starptautisko 
Sieviešu dienu pirmoreiz svinēja 1911. gadā, bet Apvienoto 
Nāciju Organizācija (ANO) to atzina 1975. gadā. Starptautisko 
sieviešu dienu simbolizē violetā, zaļā un baltā krāsa. Violets 
apzīmē taisnīgumu un cieņu. Zaļais simbolizē cerību. Baltais 
nozīmē tīrību. Katru gadu Starptautiskajai Sieviešu dienai ir sava 
tēma, kas ietver svarīgus jautājumus un aktualitātes saistībā ar 
sieviešu tiesībām. 2022. gada Starptautiskās sieviešu dienas 
tēma ir “Par vērienīgu nākotni pēc Covid-19”. 
 
 
 

 
 

 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skolas avīzes redakcija 

INTERESANTI 

Marts: fakti, vēsturiskie notikumi  
 

Apsveicam! 
 

Tatjanu Anufrijevu 
Regīnu Urbanoviču 

Tatjanu Soldatjonoku 
Zigrīdu Panfilovu 
Karīnu Gomolu 
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