
   

 

2020.gada novembris 
Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidus-
skolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums - sabiedrības intereses. Vairāk informācijas: www.riebini.lv/pda  

Svētku mēnesis novembris  
Klāt novembris, ko pārliecinoši varam dēvēt pat 

svētku mēnesi. Divas Latvijas valstij nozīmīgas svi-

namās dienas − 11. novembris, Lācplēša diena, un 

18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadiena − to padara īpašu. 

No visām dienām, kuras atceramies un atzīmējam 

saistībā ar Brīvības cīņām, visnozīmīgākā ir Lāčplēša 

diena – 11. novembris. Tā ir Latvijas armijas svētku 

diena, Lāčplēša kara ordeņa svētki, kad godinām 

neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvaru pār Ber-

monta karaspēku 1919. gada novembrī. Jo, ja nebūtu 

šo izšķirošo kauju, tad 1918. gada 18. novembrī 

proklamētā Latvijas valsts vairs nepastāvētu. 

31.oktobrī Krišjānim Baronam atzīmējām 

185.dzimšanas dienu. Dižs vīrs viņš bijis, un viņa 

atstātais mantojums nav vien mūsu nacionāla, bet 

pasaulē atzīta vērtība. Uz šīs nots arī iesoļosim no-

vembrī. Mēnesī, kad valstsgriba ir stiprāka, sakņu 

apzināšanās svarīgāka un piederības sajūta savai ze-

mei pārliecinošāka. Lai Dainu tēva savāktās tautas-

dziesmas šomēnes košāk skan! Patriotisku novembri! 

Mums ir ko svinēt un ir, ar ko lepoties! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Svētku noskaņās darbi Riebiņu vidusskolā sokas no rokas...  

Pateicoties būvniecības darbiem labvē-
līgiem laika apstākļiem, intensīvi notiek 
„Riebiņu vidusskolas teritorijas labie-
kārtošana – lietus ūdens kanalizācijas 
tīklu (no daudzfunkcionālā laukuma 

līdz rezervuāram) izbūve un piebrauca-
mo ceļu ierīkošana”. Neskatoties uz ār-

kārtas stāvokli valstī, mūsu novadā 
saimnieciskā dzīve un būvniecības darbi 
turpinās. Pašreizējā situācija arī būvdar-

bu veicējiem ir izaicinājums! 
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Lāčplēša dienā, 1.-6.klases skolēni kopā ar savām audzinātājām, pieminot un 

godinot Latvijas neatkarības cīnītājus, skolas priekšā izveidoja svecīšu vārdu  

L A T V I J A.  

      Lāčplēša diena - Latvijas brīvības 

cīņu visplašāk svinētā diena. Ar šo datu-

mu aizsākas Patriotu nedēļas pasākumi, 

kad īpaši atceramies un godinām visus, 

kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti. 

Šie valsts svētki saistīti ar 1919. gada 11. 

novembri – dienu, kad neatkarīgās un 

jaunās Latvijas armijas karavīri padzina 

no Pārdaugavas Bermonta – Avalova 

karaspēku.  

          Arī mums, pārvarot šī laika grūtī-

bas, jābūt ar stipru gribu, savstarpēji at-

bildīgiem un vienotiem. Tā-

pēc Lāčplēša dienas gaismiņas šogad iedegsim katrs savas mājas logā!  

11.novembrī skolēni iepazina Latvijas kokus, 

no tiem darinātos izstrādājumus, koka lietderī-

bu, izmēģināja roku praktiskos darbos un spē-

lēs apmeklējot nodarbību "Koka daudzveidīgā 

dzīve" programmas "Latvijas skolas soma" ie-

tvaros. "Namdaru darbnīcas" meistari no 

Garkalnes bija lieliski!  

"Koka daudzveidīgā dzīve"  
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 Tēvzemes nedēļā skolēniem bija iespēja krāt 
dažādas gudrības par Latviju, 1.-6. klasei 

darbojoties radošo dienu ciklā “Mana daudz-
veidīgā Latvija”, bet 7.-12.klasei attālināti 

piedaloties viktorīnā  
“Ko es zinu par Latviju?” 

Radošo dienu cikla nodarbībās jaunāko 
klašu skolēniem dzimtene atklājās savā daudzvei-
dībā – krāsās, ornamentos, dabas bagātībās, dzejā 
un dziesmās. 

Lūk, ko saka 4.klases skolēni: 
Man patika skolotājas Silvijas nodarbība, 

jo es daudz uzzināju par Latvijas dzīvniekiem.
(Renāts.) 

Mani saistīja skolotājas 
Allas nodarbība, jo patika taisīt 
auseklīti.(Līva.) 

Man patika skolotājas Ārijas P. nodarbība, jo mēs 
strādājām grupās, zīmējām, līmējām.  Bija interesan-
ti klausīties skolotājas stāstījumu. Es uzzināju daudz 
ko jaunu par Latviju. (Liāna.) 
Man visvairāk bija pa prātam skolotājas Ārijas B. 
nodarbība, jo patika dziedāt “Div’ dūjiņas gaisā 
skrēja”, klausīties skolotājas stāstījumu un skatīties 
filmiņu par kareivjiem.(Anitra.)Anitras domām pie-
vienojas arī Galina un Beāte. 
Man patika skolotājas Silvijas nodarbība, jo es 
daudz ko uzzināju par dzīvniekiem, mēs spēlējām 
spēli un sarunājāmies ar Ežu papu. (Zlata.) Arī Be-
āte, Anastasija un Arnis atzīst, ka daudz uzzinājuši 
par mežu un dzīvniekiem, noskaidrojuši, ka lielākais 
Latvijas dzīvnieks ir alnis, bet lācis mēdz svērt 600 
kg. 

Skolotājas Diānas nodarbībās jaunāko klašu skolēni sakārtoja  dzejoļu rindas un runāja par dzejolī 
izteikto domu un Dzimtenes mīlestību, 
bet 5.klases skolēni sacerēja skaistu 
dzejoli Latvijai. 

Savukārt vecāko klašu skolēni 
strādāja pie atbilžu meklēšanas attāli-
nātajai viktorīnai “Ko es zinu par Lat-
viju?”, ko viņiem piedāvāja vēstures 
skolotāja Ārija Pudule .Jautājumi skāra 
daudzējādas jomas: Latvijas vēsturi un 
ģeogrāfiju, mākslu un sportu. Vērtēts 
tika arī atbilžu iesūtīšanas laiks. Visla-
bāk veicās 7.klases skolēniem ( no 87 
punktiem iegūti 83), otrajā vietā 
12.klase ( 82 punkti), trešajā – 11 

(77punkti). 
Lai gan Tēvzemes nedē-
ļa aizvadīta, Latvijas 
izzināšana, izprašana, 
jaunatklāšana nav galā. 
Tā notiek ik dienu. Va-
jag tikai vērīgas acis, 
dzirdīgas ausis, darbīgas 
rokas un, pats galvenais, 
mīlestības pilnu sirdi. 

Direktora vietniece 
R.Pudāne 
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 Ik gadus Lāčplēša dienā Riebiņu novadā ir norisinājušās 

roku spēka sacensības “Lāčplēša tvēriens”. Tādas būtu arī 

šogad, ja vien epidemioloģiskā situācija nebūtu ieviesusi 

savas korektīvas. 

Tāpēc mums bija “Citāds Lāčplēša tvēriens”. 7.-12.klašu 

skolēni saņēma uzdevumu veikt spēka vingrinājumus mā-

jās, bet to, kā viņiem veicās, nofotografēt un kopā ar uzru-

nu Lāčplēsim atsūtīt skolotājām. Tā, domājot par tautas 

aizstāvjiem, viņu dzimtenes un savas tautas mīlestību, spē-

ku, izturību, varonību, izveidojās savdabīga galerija, kur 

vecāko klašu skolēni atbildīgi un radoši izpilda spēka vin-

grinājumus. 

Manas mājas ir Latvija. 

Ar degsmi sirdīs nākam tevi sveikt! 

Nāc, māsiņ, priecājies, 

Ar saviem darbiem palī-

dzi un 

Skaistu tēvu zemi cel! 

 

Lakstīgalas naktīs pogo, 

Agros rītos rasa zālē zvīļo, 

Tavos dziļos mežos putni dzīvo, 

Visi apkārt priekā līksmo. 

Ir Latvijā dabas bagātību daudz  

Jūras krastos, kura bango, šalc. 

Ar tavām dejām, dziesmām svētkos 

Spēj tautu kopā apvienot. 

 

Skaista mana Latvija: 

Valoda visskaistākā, 

Ēdieni visgardākie, 

Tauta ir visstaltākā,  

Koki te viszaļākie, 

Ozoli visstiprākie. 

Sveiciens svētkos, Latvija! 

5.klases skolēnu Melānijas, Sannijas, Ja-
kova, Andreja, Kristapa Danielas, Vikto-
rijas, Elīnas un skolotājas Diānas veltī-
jums Latvijai dzimšanas dienā “Manas 
Latvijas svētkos”, citāds Lāčplēša tvē-
riens, tradicionālā Ierindas skate, burvī-
gais svētku noformējums...  

Lai lepnums par Riebiņu vidusskolu 
un piederības sajūta mūsu zemei  

LATVIJAI! 
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 Riebiņu  novada pašvaldība ar pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā  no-

drošina  7.-12.klašu izglītojamos, nosakot pārtikas pakas vērtību 0,80  euro vienā 

attālinātajā mācību dienā. Riebiņu vidusskolā 25.-26.novembrī tika organizēta izglī-

tojamajiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem pārtikas pakas saņemšana. Paldies 

Riebiņu novada domes deputātiem, Sociālajam dienestam un skolas ēdnīcas kolektī-

vam Anitas Cakules vadībā! 
 

16. oktobrī Daugavpils Universitātes Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības 

centrs bija rīkojis akciju „Gruesse an das RFZ Daugavpils, anlaesslich 20-jaehrigen 

Jubilaeums des RFZ”, „Apsveic reģionālo vācu valodas un Vācijas valstsmācības 

tālākizglītības centru 20 gadu jubilejā!”, kurā aktīvi un radoši iesaistījās arī Riebiņu 

vidusskolas skolēni, kuri apgūst vācu valodu ka otro svešvalodu. Visi akcijas dalīb-

nieki (Agnese Verze 6.b kl., Laila Putāne 6.b kl., Toms Naglis 4.kl., un 8.klases 

skolnieces Adriāna Volonte un Himēna Dzene) saņēma pateicības rakstus un jau-

kās dāvanas no RFZ Daugavpils. Lielu paldies gribās izteikt Reģionālā vācu valodas 

centra vadītājai Marinai Rumjancevai par ilggadējo sadarbību un iespēju piedalī-

ties dažādos pasākumos un aktivitātes vācu valodā!   
Svešvalodu skolotāja Natālija Smukša 

Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkur-

sa rezultāti: 8.-9. klašu grupa: Atzinība Viktorija Nagle, Aleksandrs Rukmans, 9. 

kl. 10.–12. klašu grupa: Atzinība Agnija Jemeļjanova, 10. kl. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atzinību izpelnījās un simpātiju balvas un dip-

lomus saņēma Riebiņu vidusskolas 7. klases skolnieks Arturs Valters. Sveicam!  

 Paldies skolotājai D.Bravackai par skolēnu iedrošināšanu, konsultēšanu un ieguldīto 

darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā! Paldies R.Mūka muzeja darbiniekiem un žūri-

jas komisijai par paveikto un video sveicienu! 

Latvijas Biškopības biedrība, Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” ietvaros, katram pirmklas-

niekam sarūpējusi dāvaniņu. Šogad kā mērķauditorija tika izvēlētas 1. klases, jo uzsākot jaunas ikdienas 

gaitas, bieži vien bērniem rodas stress, kas padara ikdienu bažīgāku, krītas imunitāte. Katrs Riebiņu vidus-

skolas pirmklasnieks saņēma 3 trauciņus ar rapša, meža un dažādu ziedu medu, un izglītojošu magnētiņu ar 

informāciju, kāpēc katru dienu sākt ar medus karoti vienu. Noskatījās arī tu filmiņu 

par bitēm un medu, ieskaties arī www.medus.lv un uzzini… 

- Cik puķes vienā lidojumā apciemo bite? 

- Cik bites dzīvo vienā stropā? 

- Ar kādu ātrumu lido bites? 

Riebiņu vidusskolas 1.klase saka lielu paldies Latvijas Biškopības biedrībai   

Bosch Latvija Skolu konkursa finālistu balsojums no 9. novembra līdz 26. no-
vembrim norisinājās balsošana. Mēs esam no sirds pateicīgi visiem, kuri spie-
žot Like (Patīk) vai jebkuru citu pozitīvo emocijikonu (Mīlu, Atbalsts, Haha, 
Oho), atbalstīja Riebiņu vidusskolas idejas. Paldies skolotājam Valērijam 
Jurkānam, kurš dalījās savos stāstos un projektos konkursā "Apgūsti prasmes 
ar Bosch"!  Pateicībā visi finālisti saņems dāvinu - Gluey līmes zīmuli. Liels 
paldies  rūpniecības uzņēmumam BOSHC LATVIJA par sadarbību ar iz-
glītības iestādēm! 

http://www.medus.lv/
http://riebinuvidusskola.lv/foto-galerija/20102021mg/galerija44
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Katru gadu četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem sākas Advente. 
Aplis, ko veido Adventes vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību, vienlai-
kus tā gredzena forma simbolizē uzticību Dievam. 
Advente ir tas laiks, kad ikviena sirsniņā iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma. 
Advente ir tas laiks, kad meklējam mieru un līdzsvaru katrs sevī. 
Advente ir tas laiks, kad veikt labus darbus un teikt labus vārdus. 
Advente ir tas laiks, ko pavadīt mājās kopā ar ģimeni. 
Lai svētīgs un vērtīgs, kluss un mierpilns Adventes laiks, Ziemassvētku gaidīšanas laiks!  

Tradicionāli pirmdien, pēc Adventes pirmās svētdienas, mūsu skolā gaidīts ciemiņš ir Riebiņu 
draudzes priesteris. Priesteris Aivars Kursītis apciemoja 1.-6.klases skolēnus klašu telpās un no-
svētīja Adventes vainadziņus. 

Mūsu mājā - RIEBIŅU VIDUSSKOLĀ iemirdzas lampiņu virtenes un 
svētku egle, gaiteņi, skolas un klašu telpas ietērpjas īpašā svētku rotā.  

Tā vienkārši, lai prieks pašiem un pozitīvas sajūtas apkārtējiem!  
Mūsu mājas ir mūsu spēka vieta!   


