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11. novembris – Lāčplēša diena 

Novembris ir Latvijas mēnesis. 11. novembris 
ir Latvijas tautai svarīgs datums, jo 1919. gadā tieši 
šajā dienā notika izšķiroša cīņa par dzimtenes 
brīvību un neatkarību. 

Mūsu skola notiek dažādi pasākumi, kas veltīti 
Lāčplēša dienai.  1.-12. klasēm notiek klases 
stundas un pasākumi, 1.-6. klasēm klātienē, 
savukārt 7.-12. klašu skolēniem attālināti. 9. klašu 
skolēniem tiešsaistē notiks spēle “21. gadsimta 
bruņinieki”, 10.-12. klašu skolēni piedalīsies 
viktorīnā “Brīnumainā Latvija”. Vidusskolas skolēni 
noskatīsies izglītojošu video par Bermontiādi 
“Sargājot Rīgu: toreiz un tagad”, ko ir sagatavojusi 
Aizsardzības ministrija par godu Lāčplēša dienai. 
Video tapis ierastās Aizsardzības ministrijas 
klātienes lekcijas “Kā mēs sargājam Latviju” vietā. 
Video stāstā aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
atskatās uz Bermontiādes norisi 1919. gadā, kā arī 
sarunā ar Zemessardzes 1.Rīgas brigādes 
komandieri pulkvežleitnantu Aivaru Krjukovu 
noskaidro, kā mūsdienās Zemessardze gatavojas 
aizsargāt Rīgu un ko tā var mācīties no 
Bermontiādes laika. 
 
                         Sagatavoja skolas avīzes redakcija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sarkanbaltsarkanu lentīšu  
locīšana 

      Novembris ir mūsu Dzimtenes mēnesis.  
11. novembris ir uzvaras diena, un mēs gribētu to 
atzīmēt. Sagaidot Lāčplēša dienu,  mēs  
piedalījāmies lentīšu locīšanas  akcijā.    
     Sarkanbaltsarkanu lentīte simbolizē skaitli 11 un 
norāda uz 1919.gada 11.novembri, kad tika izcīnīta 
izšķirošā cīņa pret Bermonta karaspēku.  
    Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. 
gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts 
apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi – 
“Par Latviju”.  
    Uzvarai un mīlestībā Latvijai!    Ar šādu 
simbolisku vēstījumu ikviens no mums pie apģērba 
nēsā sarkanbaltsarkanu lentīti, lai godinātu latviešu 
karavīru drosmi Brīvības cīņās un Latvijas 
valstiskuma nosargāšanā. 

  
Sagatavoja Žanna Ugarenko, 

 5.c kl.audzinātāja 
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Mārtiņi 
 

Mārtiņa dienas svinēšana ieviesta jau 650.gadā ar pāvesta Mārtiņa pavēli. Svētais Mārtiņš, ar ko 
saistās Mārtiņa dienas svinēšana, dzīvoja IV gadu simtenī. Tā kā no Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem 
dienas garums aizvien sarūk, lauku darbu vairs nav, laiks saimēs īsināts, stāstot pasakas, minot mīklas. 
Tas ir laiks, lai rastu iespēju pabūt kopā ar ģimeni, kopīgi atminoties     senās latviešu  tradīcijas.                   
 Mūsu skola, ka liela draudzīga ģimene, atzīmē šos gadskārtas svētkus. Šo svētku simbols ir 
Mārtiņgailis, un arī mēs čakli strādājām un aplicējām savu gaili. Tie ir skaisti svētki Latvijas mēnesī. 
Novēlam jauku Mārtiņdienu! 

Ar laba vēlējumiem Mārtiņos 2.a klases skolēni  
un Alīna Šumilo, klases audzinātāja 

 

    Katru gadu 10.novembrī tiek svinēti Mārtiņi. Tie ir 
seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki. Šī diena 
pēc saules kalendāra iezīmē viduspunktu starp 
Miķeļiem – rudens saulgriežiem – un 
Ziemassvētkiem – ziemas saulgriežiem.  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROJEKTI 
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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. 
 

Projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” 
aktivitātes 

 

      2020.gada 11.novembrī Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE 
WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās, kurā 
piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Ņemot vērā pasaulē noteiktos 
ierobežojumus, tā norisinājās tiešsaistē. 

Daugavpils 16.vidusskolu pārstāvēja direktore Olga Dukšinska, angļu valodas skolotājas Žanna 
Špoģe un Nadežda Dzalbe, informātikas skolotājs Ivans Aļohno. Tikšanās laikā notika pieredzes 
apmaiņa, tika runāts par šādiem jautājumiem: jauni materiāli; filmas par projekta tēmu; CLIL nodarbību 
paraugs; infografika par projekta tēmu; Web vietas/ eTwinning platformas atjaunināšana (kopumi 
partneru valodās); veselīga dzīve digitālajā laikmetā un digitālais detokss; tradicionālo tautas deju un 
tradicionālo spēļu piemēri; labas prakses piemēri dažādās valstīs, kā izvairīties no pārmērīgas digitālo 
ierīču lietošanas;  darbības kiberiebiedēšanas pārvarēšanai; darbnīcas un izstādes (karikatūras un 
bildes) par sociālajiem medijiem un komunikāciju. Projekta dalībnieki aktīvi diskutēja par to, kā tiek 
veidota digitālā kompetence, dalījās pieredzē par e-resursu izmantošanu mācību procesā. Arī notika 
darba izvērtēšana. Dalībnieki izvērtēja iegūtās zināšanas, apsprieda jau paveikto un saskaņoja 
veicamos uzdevumus, lai sasniegtu projekta mērķi – veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un 
nepareizu izmantošanu, uzlabot digitālās kompetences, izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus. 

Darbs pie projekta turpinās, dalībniekiem priekšā vēl citi veicami uzdevumi, kā arī pieredzes 
apmaiņa. Nākamā tikšanās ar projekta partneriem  tiek plānota decembrī. 

  
Sagatavoja projekta koordinatore Žanna Špoģe 

  
 



 

       Priecīgas gaidīšanas laiks 
Advents un līdz ar to jauns liturģiskais gads šogad 

sākas 29. novembrī. Ko ir vērts zināt par šo gaidīšanas un 
cerību laiku? Vārds „Advents” (latīņu valodā adventus) 
nozīmē atnākt, tuvoties un ir attiecināms uz Kristus 
atnākšanu, Viņa piedzimšanu. Advents nav drūms, bet gan 
priecīgas gaidīšanas un garīgā brieduma laiks, kas var 
mums palīdzēt labāk sagatavoties Kristus dzimšanas 
svētkiem. Jau pati gaidīšana uz Kunga atnākšanu rada 
mūsos prieku. 

Kad notiek šī Kunga atnākšana? Svētie Raksti saka: 
šodien, šajā brīdī. Bībelē vārdam „šodien” ir būtiska nozīme, jo šodien Dievs vēlas mūs uzrunāt un atklāt 
savus nodomus, šodien Viņš mūs meklē un tieši tagad ir tas labvēlīgais laiks, lai nostātos Dieva priekšā 
un sastaptos ar Viņu. Mūsu dzīve ir ļoti trausla un neviens nezina, kāda būs rītdiena. Mums ir tikai šodiena, 
lai atgrieztos, lai priecātos, mīlētu, darītu labu, palīdzētu citiem. 

Adventa vainags ir aicinājums sanākt kopā uz lūgšanu un garīgām pārdomām. Vainags tiek gatavots 
no skuju koka zariem un rotāts ar četrām svecēm, kas tiek aizdedzinātas katrā nākamā svētdienā. Sveču 
aizdedzināšana nozīmē mūsu cerību uz Kristus atnākšanu. Katrai svecei ir arī simboliskā nozīme: pirmā 
svece simbolizē cerību, otrā – ticību, trešā – prieku, ceturtā – mīlestību. Kopīgā lūgšana ir bezgala vērtīga, 
– jo vairāk tādēļ, ka tā ļauj nodot ticību nākamajām paaudzēm, veicina vienprātību, saticību un palīdz 
saglabāt vienotību. 

Mīļie vecāki, skolēni un skolotāji, rūpēsimies arī šajā laikā par kristīgām vērtībām un tradīcijām, jo 
bez šīs garīgās dimensijas dzīve kļūst ne tikai nabadzīgāka, bet arī zaudē jebkādu jēgu, harmoniju, 
skaistumu un prieku. Lai Dievs palīdz ikvienam piedzīvot šo gaidīšanas prieku ģimenē, skolā un draudzē! 
Svētīgu mums šo gaidīšanas un cerību laiku! 

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests 
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KALENDĀRS 

Liliju Grakovu           Tamāru Platkovu 
                           Nadeždu Dzalbi 
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