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Ar savām rokām padarām pasauli labāku!

Kopš 2016.gada oktobra Daugavpils 10.vidusskola piedalās ES
programmas Erasmus+ projektā "Mēs vēlamies ar brīvprātīgo
darbu veidot labāku pasauli”. Projekta saturs ir tieši saistīts gan ar
brīvprātīgo darbu, gan ar labdarību, gan ar atbildīgu attieksmi
pret vidi, dzīvo dabu. Tāpēc bijām ļoti pateicīgi biedrībai DAVAI
(Daugavpils – vide atvērta ikvienam), kad tā uzaicināja mūsu skolu
iesaistīties projektā “Mazais princis novadam”, kura mērķis ir
paplašināt jauniešu zināšanas par dabas resursu saglabāšanas
iespējām.



Ar savām rokām padarām pasauli labāku!

Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēki izrāda īpašas rūpes par tiek, kam klājas sliktāk nekā 
viņiem pašiem. Tas ir laiks, kad devējs kļūst bagātāks, bet saņēmējs var izjust, ka viņš 
rūp citiem cilvēkiem.

21.decembrī uzņēmuma "Dautkom" pārstāvji saņēma mūsu skolas 1. - 4.klašu 
skolēnu savākto "Prieka kasti" - Ziemassvētku dāvanas mazajiem Daugavpils reģionālās 
slimnīcas pacientiem. Skolēni saviem vienaudžiem dāvināja gan rotaļlietas, gan 
grāmatas, gan prāta spēles. Dāvanas aizceļoja pie slimnīcas pacientiem kopā ar 
sirsnīgiem veseļošanās vēlējumiem.
Šī "Dautkom" labdarības akcija sasaucas ar skolas realizētā ES programmas Erasmus+ 
skolu
stratēģiskās partnerības projektu "Mēs vēlamies ar brīvprātīgo darbu veidot labāku 
pasauli”
„WE WANT TO VOLUNTEER TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE”. 



Labie darbi

Projekta ietvaros tika vākti ziedojumi (segas, barība) arī Daugavpils 
dzīvnieku patversmei un dzīvnieku patversmei „Otrās mājas”.

Mūsu klase aktīvi piedalījās šajās labdarības akcijās.



Palīdzība dzīvniekiem no Dzīvnieku patversmes



Skolas ZOO



Skolas ZOO

Klases audzēkņi un viņu vecāki 
aktīvi atbalsta skolas zoodārza 
darbību: palīdzam ar barību un 
gardumiem, kopj dzīvniekus.



Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkurss ,,Tīrai Latvijai’’

Rūpējoties par tīru Latvijas vidi 
un iesaistot aizvien lielāku 
sabiedrības daļu atkritumu 
šķirošanā un otrreizējo izejvielu 
vākšanā, “Zaļā josta” ir uzsākusi 
ikgadējo otrreizējo izejvielu 
vākšanas konkursu “Tīrai 
Latvijai!” skolām. Šajā mācību 
gadā mūsu skola piedalās šajā 
konkursā.
Klases audzēkņi savāca 100kg 
makulatūras un 8kg izlietoto 
bateriju.



Grāmatu vākšana

StarpStarptautiskā grāmatu dienas ietvaros sadarbībā ar 
Labdarības  biedrības ,,Apelsīns’’ klase piedalījās Labdarības 
akcijā grāmatu vākšanā. Tika savāktas 132 grāmatas.



Paldies par uzmanību!
Materiālu sagatavoja 3.B klases audzinātāja Nataļja Ozerska


