
 Kad kļavas savu lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzel-
tenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles 
pudurītis un krūmiņš zirneklīša tīmeklī auklē rasas pērlī-
tes. Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. Vasara savu 
darbu ir beigusi, klāt ir septembris ar gladiolām, kuras 
garākas par pirmklasniekiem un spurainām asterēm kā 
skolas bērni. 

Sākas jaunais mācību gads. Kāds tas būs, lielā mērā at-
karīgs no mums katra. Mēs esam tik dažādi - gan atvērti, 
gan sevī noslēgušies, taču sirds dziļumos visi pazīstam 
biklumu, skumjas un šaubas, kad ir nepieciešams drauga 
plecs, atbalsts un kāds saules stariņš. Šis atbalsts īpaši ir 
nepieciešams 1. klašu skolēniem. 10 Riebiņu vidusskolas 
pirmklasnieki to atradīs klasesbiedru, skolasbiedru un 
skolotāju vidū. 

Īpašs šis gads ir 12. klašu skolēniem, kuri šogad pēdējo 
gadu mācās Riebiņu vidusskolā. Daudz nopietnāk būs 
jāizturas pret mācībām, lai iegūtu noturīgas zināšanas, 
kuras noderēs visā turpmākajā dzīvē. 

Riebiņu vidusskolas kolektīvs pateicas Riebiņu novada 
domei, tās priekšsēdētājam Ilmāram Meluškānam par 
sadarbību un atbalstu. Pirmklasnieku vecāki pateicas 
SEB bankai, Zaļajai karotītei, Saeimas deputātam Jānim 
Eglītim par dāvanām mazajiem skolēniem. 

Visa plašā pasaule uzdod man jautājumus, 

Es plašai pasaulei uzdodu jautājumus. 

Visa plašā pasaule uz manis jautāto atbild. 

Es uz pasaules jautājumiem mācos un mācos atbildēt. 

Visa plašā pasaule man stāsta, rāda un skaidro. 

To, ko zinu un saprotu,- 

Es plašai pasaulei skaidroju. 

Pasaule māca mani, es no pasaules mācos. 

Mēs abas—čaklākās skolnieces– no rīta līdz vakaram 

mācāmies! ?M. Laukmane/ 

Visiem skolēniem skan novēlējums saglabāt 1. septem-
bra un mācību sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba 
prieku visa mācību gada garumā. Vecākiem, skolotājiem 
un skolas tehniskajiem darbiniekiem – pacietību, izturību 
un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaista-
jā zinību kalnā. 
  

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

2010.gada augusts-septembris 

Klašu audzinātāju metodiskā            Kristīgās un ticības mācības  

apvienība (vad. Rita Pudāne)           metodiskā apvienība (vad. Valentīna Mičule)

Sporta un veselības jomas metodiskā  Valodu jomas metodiskā  

apvienība (vad. Mārīte Pokšāne)                         apvienība (vad. Inna Kabare) 

Sākumskolas skolotāju         Dabaszinātņu, datorikas jomas metodiskā 

apvienība (vad. Silvija Avotiņa)              apvienība (vad. Marija Tarasova) 

 Sociālo zinātņu jomas metodiskā       Mākslu jomas metodiskā 
apvienība (vad. Skaidrīte Žukova)              apvienība (vad. Ārija Bergmane-Sprūdža) 

Pedagogu metodiskās apvienības Riebiņu novadā 2010./2011. 



 

 

  
  

   
 

Riebiņu vidusskolā tiek modernizēta materiāltehniskā bāze.  
2009. gada 11. jūnijā Riebiņu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta Nr. 

3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” realizā-

ciju. Veikts pasūtījums mācību aprīkojuma iepirkumam dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem  un dabaszinātņu un matemātikas skolo-

tāji V.Adamoviča, V.Lubāne, A.Podziņa, J.Vucāne un S. Pudžs 30.augustā apmeklēja ievadapmācību Lielvārdē. Tā bija 4 mācību stun-

du apmācības programma četru atbildīgo priekšmetu skolotājiem un komplekta „Digitālās informācijas apstrādes sistēma laboratorijas 

darbiem”  atbildīgajam par iepirkuma daļas piegādēm. Savukārt dabaszinātņu un matemātikas nedēļas „Domā citādāk! Eksaktāk!” atvērto 

durvju pasākumā Preiļu Valsts ģimnāzijā 23.augustā piedalījās pedagogi S.Pudžs, M. Tarasova, V. Adamoviča un Viļānu vidusskolā 

viesojās I.Anspoka un J. Vucāne. Publiskās lekcijas „Pārmaiņu būtība dabaszinātņu izglītībā” 17.augustā Latvijas Universitātē, uz kurām 

pulcējās vairāk nekā 400 fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji no visas Latvijas, apmeklēja mūsu matemātikas skolotājas 

A.Solovjova un V.Adamoviča. Esam sagaidījuši 1.iepirkuma daļas komplektus, kurus piegādāja 10.septembrī. Sāksim izziņas procesu! 

 

 

Skolotāju aktīva gatavošanās jaunajam mācību gadam 
• 24.augustā Riebiņu vidusskolā Sorosa fonda - Latvija kluba “Padoms” vadītāja Rita Pudāne sadarbībā ar izglītības iestādi 

“Sociālo Interešu centrs” organizēja pedagogu tālākizglītības kursus “Pārliecinoša sarunas 

vadība un publiskā komunikācija”. Kursu pasniedzēja bija komunikāciju konsultante Kris-

tīne Beinaroviča. Sarunu vadībai pedagoga darbā ir liela nozīme un to apgūst visu mūžu. 

Programmā tika apgūtas metodes, kā veidot sarunu, pārliecināt, plānot un strukturēt savu 

vēstījumu, to formulējot atbilstoši mērķauditorijai un padarot to viegli uztveramu klausītā-

jam. Īpaša uzmanība tika pievērsta pārliecināta publiskā tēla veidošanai, ķermeņa valodas 

un balss nozīmei sarunas laikā un kontakta veidošanai ar sarunu partneri. Tika apgūti stre-

sa regulēšanas paņēmieni un taktikas. Rezultātā 38 Riebiņu vidusskolas, Dravnieku pa-

matskolas un Silajāņu pamatskolas pedagogi saņēma programmas apguves A sertifikātu. 

• No divu dienu semināra 17. un 18. augustā, kurā piedalījās100 skolotāji no 70 Latvijas skolām, zinoša atgriezusies direktora viet-

niece Rita Pudāne. Šajās divās dienās skolotājiem bija iespēja apgūt radošās domāšanas pamatlicēja Edvarda de Bono izstrādāto 

metodoloģiju jaunās mācību programmas „Radošums un uzņēmējdarbības spēja” ieviešanai Latvijā. Iesaistītie pedagogi atzinuši, 

ka šī metode ir universāla, jo radošums, strukturēta domāšana un vispusīga situācijas analīze ir pielietojama jebkurā dzīves jomā. 

Jau ar šī gada septembri pilotprojekta veidā mūsu skolā tiks uzsākta jauna  fakultatīva “Radošā domāšana” ieviešana. Šobrīd pilot-

projekta īstenošana notiek ar plašu brīvprātīgo atbalstu un Sorosa fonda - Latvija finansiālu palīdzību.  

• Joprojām nebeidzam sajūsmināties  par 17.-19.augustā notikušo Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” va-

saras skolu, kas notika Siguldā, kuru apmeklēja skolotājas Inna Kabare un Inna Zenovjeva. Kafijas pauzēs, nūjojot, mandalojot, 

pusdienojot, sačukstoties nodarbībās, dejojot un dziedot, dodoties vakara pastaigās notika nemitīga informācijas apmaiņa. Rezultā-

tā „daudzas lietas sāk galvā sakārtoties un rodas atbildes uz daudziem jautājumiem”. Savstarpēja komunikācija un informācijas 

apmaiņa bagātina, tas dod arī impulsu darboties vēl radošāk, aktīvāk un ar lielāku zināšanu bagāžu, kā arī personisku kontaktu 

nodibināšana paver daudz plašākas iespējas un ceļus, lai satiktos un nepabrauktu garām. Mūsu visu spēkos ir veidot jaunus projek-

tus, darīt gan iesāktos, gan jaunus darbus, aicināt citam citu ciemos un palīgā un kopīgi veidot jaunas pieredzes.   Liels PALDIES 

organizatoriem ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasaras nometne 
Skolas pieņemšana 

1.septembris 
  

 
   

Šī gada 27. augustā plkst. 10:00 Riebiņu vidusskolas zālē tika organizēta 

Riebiņu novada pedagoģisko darbinieku konference 
un metodisko apvienību sanāksmes. Konferenci atklāja Riebiņu novada izglī-

tības koordinatore Evelīna Visocka, klātesošos uzrunāja Riebiņu novada 

domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. Darba gaitā iepazināmies ar katras 

izglītības iestādes pedagogiem, katram tika pasniegta skolotāja dienasgrāmata 

un pildspalva no Riebiņu novada domes. SEB bankas Preiļu filiāle dāvāja 

“SEB dzīvības apdrošināšanas dāvanu pirmklasniekam.” Ļoti pārdomāta un izzinoša bija ekonomikas zinātņu doktora Jāņa Eglīša lekcija 

“Skola un pasaule”. Iepazināmies arī ar Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos un 

2010./2011.m.g. aktualitātēm. Riebiņu vidusskolas zālē bija skatāma Jeļenas Solovjovas origami darbu personālizstāde, kā arī foto gale-

rija par skolēnu vasaras nometnēm Riebiņos un Silajāņos, par Riebiņu vidusskolas piedalīšanos X Latvijas skolu jauniešu dziesmu un 

deju svētkos. Lai mūsu pedagogi nepagurst enerģiski pētīt, izzināt un gūt panākumus! 

 
 

Ar 2010./2011.m.g. Riebiņu novadā darbu uzsāk skolotājs – logopēds 
 Darba grafiks 

 

 

 

I., III. mēneša nedēļa II., IV. mēneša nedēļa 

Pirmdiena Rušonas pamatskola   9.00- 15.00 Pirmdiena Riebiņu Vsk. 
9.00 – 15.30. 

Otrdiena „Sprīdītis” 
9.00 – 13.00 

Otrdiena „Sprīdītis” 
 9.00 – 11.00. 

Silajāņu pamatskola 12.00 – 15.30. 
Trešdiena Sīļukalna pamatskola 9.00 – 14.00 Trešdiena Galēnu pamatskola 9.00.- 14.00. 

Ceturtdiena Dravnieku pamatskola 9.00 – 15.00 Ceturtdiena Riebiņu Vsk. 
10.00 – 14.00. 

Piektdiena - 
Piektdiena - 

31.augustā skolas administrācija iepazinās ar klašu kabinetiem, novērtēja skolas gatavību jaunajam mācību gadam. Katrs peda-

gogs, kabineta vadītājs bija sagatavojis mutisku informāciju šādos jautājumos: metodisko materiālu izstrāde, tālākizglītība, darba vides 

sakārtošana, skolēnu piesaiste, dalība skolas apkārtnes labiekārtošanā, finanšu līdzekļu piesaiste. Ar pašvaldības atbalstu Riebiņu vidus-

skolā paveikts daudz, galvenais, pašu spēkiem. Skolas darbinieki ir centušies skolēniem nodrošinātu pēc iespējas labākus apstākļus mācī-

bu darbam. Tiesa, skolai šajā vasarā radušās arī jaunas problēmas, par kuru risinājumu jādomā jau drīzumā. Lielās lietus gāzes radījušas 

plūdus saimniecības ēkā.               Foto Rita Pudāne 

    

Zinību diena Riebiņu vidusskolā 
  

  

 
 

  



Vasaras skola „Bitīte” 

Vasaras izglītošanās mērķis ir dot bērniem iespēju ne tikai jauki atpūsties, bet arī pavadīt laiku lietderīgi, ie-

gūstot jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas. Šim notikumam par godu skolotāja Inna Zenovjeva izveidoja 

karogu ar atbilstošu simboliku. Arī darbošanās telpa bija ieguvusi īpašu noformējumu. Aktivitātes vasaras 

skolā notika no 17. līdz 21.augustam, un tajā piedalījās deviņus līdz trīspadsmit gadus veci bērni. Šajās dienās 

bērni darbojās ar dažādiem veidojamajiem materiāliem, kartonu, krāsaino papīru, tos veidojot, līmējot un krā-

sojot. Iepazināmies ar folkloru, tautas mūzikas instrumentiem, apguvām teātra mākslas pamatus, piedalījāmies 

mazajās olimpiskajās spēlēs. Lielu interesi sagādāja tikšanās ar skaistāko puķu dārzu īpašniecēm Valentīnu 

Skuteli un Silviju Avotiņu, jo ikvienam bija iespēja uzzināt puķu audzēšanas noslēpumus. Paldies par atsaucī-

bu, Jums skolotājas! Devāmies ekskursijā, kuras laikā vēlējāmies apskatīt interesantas vietas tepat mūsu Riebiņu novadā – ūdensslēpoša-

nas bāzi „Baškos”, Silajāņu motormuzeju, Galēnu kultūrvēsturisko muzeju, Sīļukalna tekstildarbu izstādi un dolomīta ieguves tehnoloģi-

jas. Sirsnīgs paldies cilvēkiem, kas mūs gaidīja un satika. Īpaša diena bija veltīta atpūtai pie ezera, kur peldējāmies, braucām ar katema-

rānu, baudījām ārstniecisko pirti, iepazināmies ar bitenieka darbu. Aizraujoša lieta bija ķermeņa apgleznošana. Vasaras skolas noslēgu-

mā cepām desiņas pie skolas jaunizveidotajā ugunskura vietā. Torte, vēlējumi, svecītes siltumam, simboliskas dāvaniņas, spēles, emoci-

jas un kopīga pleca sajūta – lietas, ar ko 

noslēdzās Sorosa fonda - Latvija finansē-

tais kopīgais vasaras piedzīvojums. Pal-

dies mūsu ģimenēm, kas uzticējās. Paldies 

bērniem, kas gribēja visu to piedzīvot. 

Nav lielāka gandarījuma par savu darbu, 

ja tu jūti, ka tas, ko tu dod, ir nepiecie-

šams, svarīgs un interesants. 

 

Riebiņu vidusskolā viesojas  Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" 

priekšsēdētāja Ligita Azovska 

Latgales skolu atbalsta fonds ”Veronika” dibināts 2006.gadā. Fonda misija ir izkopt filantropijas 

tradīcijas, atbalstot Latgales novada skolas, uzlabojot skolēnu un skolotāju darba un sadzīves 

apstākļus, īstenojot projektus izglītībā, sociālajā sfērā, kultūrā, novada vēstures izpētē un citās 

fonda noteiktajās jomās. Piesaistot juridisko un fizisko personu ziedojumus, šo gadu laikā ar fonda starpniecību nodrošinātas 

skolas brīvpusdienas vairāk kā 900 bērniem Latgalē, kā arī palīdzēts uzsākt skolas gaitas, sagādājot skolai nepieciešamo, apmē-

ram 600 pirmklasniekiem. Sadarbībā ar Rietumu Bankas labdarības fondu 2009./10. mācību gadā iedibinātas stipendijas 

12.klašu absolventiem Latgalē. Stipendijas tiek piešķirtas motivētiem, talantīgiem jauniešiem ar augstu sekmju līmeni, kuri nāk 

no maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm. Šogad stipendiju saņem pieteicās arī Riebiņu vidusskolas absolvente Vita Rudzāte. 

Mūsu skolas 1.klases skolēni kopā ar audzinātāju Ināru Drongu skolas gaitas 

uzsāka ar prieku. Saņemti apsveikumi, vēlējumi, dāvanas.Un nu Latgales skolu atbalsta 

fonda "Veronika" priekšsēdētāja Ligita Azovska pirmklasnieku vecākiem pasniedza 

dāvanu karti Ls 25,00 vērtībā skolas lietu iegādei. Dieviņš ir devis mums daudz mīles-

tības, lai arī mēs dotu tālāk un mācītos novērtēt to, kas mums tiek dots. Gudri, čakli, 

zinātkāri, augsim savā Latvijā! Mācīsimies, dejosim, sportosim un dziedāsim, lai būtu 

prieks ģimenei, skolai, novadam! Milzīgs paldies par atbalstu! 

 

 

  

 



No daiļlasīšanas konkursa, kas 11.septembrī notika Rīgā, Nacionālā lasīšanas kongresa ietvaros, Riebiņu vidusskolas pro-

jekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” darba grupa saņēma atzinību un grāmatas. Lai šādu godu izpelnītos, vasarā čakli 

pastrādājām - meklējām atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem par latviešu bērnu literatū-

ru un tās autoriem, radošajā vizuālās mākslas darbā atveidojām literārā darba sižetu. Pieda-

līšanās šajā projektā bija brīva izvēle, tāpēc jo lielāks prieks par skolotāju un skolēnu vēlmi 

radoši, pilnvērtīgi aizpildīt brīvo laiku. „Lasīt – tas nav tikai boksterēt, tas nozīmē arī tvert 

to, kas starp rindām, atrast vajadzīgo informāciju, izvilkt būtisko.” Kongress un norises ap 

to gan skolēnus, gan pedagogus rosinājušas domāt, cik būtiski cilvēkam ir lasīt. Būt darbī-

gam, sabiedriskam un radošam- tas taču ir moderni! Būsim paši - pieaugušie - tādi un palī-

dzēsim šādiem kļūt mūsu bērniem! 

 

 Foto izstāde “Es un mans tētis” 

12.septembris—Tēvu diena. Tētis ir pelnījis saņemt uzmanību, pa-

teicību un mīlestību savā svētku dienā. Mīloši bērni zina, ka patei-

cība nav mērāma dāvanu dārgumā un krāšņumā. Mīlošiem bēr-

niem pietiks izdomas, kā pateikties savam tētim.  Neraugoties uz 

ikdienas rūpēm, šī īpašā diena vīriešiem atgādinās – būt par Tēvu 

nozīmē būt laimīgam!   

P.S. 

Šogad saistībā ar Tēvu dienu mūsu skolā notika dažādi pasākumi. Vispirms mums bija sagatavots zvaigžņu horo-

skops visiem tētiem. Katrs skolēns varēja izlasīt un kaut ko uzzināt par savu tēti. Bez tam kopā ar tēti varēja pie-

dalīties velokrosā „Vella rats 2010”. Jauki, ka šo iespēju tēvi arī izmantoja. Īpaši sakām paldies Gundas un Arta 

tētim Jurim Pastaram, kurš nebaidījās kopā ar bērniem sēsties uz velosipēda un izbraukt garo trasi. Tika rīkota arī 

izstāde „Es un mans tētis”. Skolēniem vajadzēja atnest bildes, kur viņi ir kopā ar savu tēti, tādā veidā kopā izvei-

dojot jauku un mīļu izstādi par godu Tēvu dienai! Mēs ceram, ka visi skolēni pārsteidza savus tētus ar kaut ko mī-

ļu šajā dienā! 

Skolēnu parlamenta preses sekretāre Laura Golubeva 

 

16.septembrī notika tehnisko, radošo un sportisko ie-

maņu konkurss „Spice”, kurā piedalījās 11 – 12 gadīgi pus-

audži  un ko organizēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centra 

tehniskās jaunrades nodaļa. Mūsu skolu pārstāvēja Arturs Stabul-

nieks, Jānis Kokins, Kaspars Vasiļjevs un Andris Savostjanovs.  

Konkursantiem nācās pierādīt savu prasmi un veiklību improvizētā 

sporta elementu posmā, kur ar tenisa bumbiņām bija jāsagrauj pi-

ramīda no kafijas bundžām un jātiek galā ar slaloma trasi, hokeja 

nūju un sporta spēļu bumbu. Radošais uzdevums šoreiz bija jāveic 

keramiķu darbnīcā. Nopietns pārbaudījums izrādījās dzimtās puses vēsture un ģeogrāfija.  Tēma „Pusaudža sadzī-

ve” šoreiz bija saistīta ar dekoratīvas aploksnes izveidi un prasmi elementāri piešūt krekla pogu. Laureātu sešiniekā 

iekļuva 6.klases skolēns Arturs Stabulnieks (skolotājs konsultants Guntars Ormanis). Apsveicam!  



Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 

2010./2011.m.g. 

1. Daiga Golubeva  8.a klase 

2. Dainis Gorins 8.a klase 

3. Laura Golubeva 9.a klase 

4. Līva Luriņa 9.a klase 

5. Sandis Stuburs 11.a klase 

6. Vija Struka 11.a klase 

7. Jānis Čižiks 11.b klase 

8. Deniss Kirilovs 11.b klase 

9. Artūrs Šmukšs 12.b klase 

10. Kristaps Pastars 12.b klase 

 Zinību diena 
2010. gada 1.septembrī atkal skola sasauca mūs kopā uz kārtējo mācību gadu. 

Šoreiz svinīgo atklāšanas pasākumu uzticējām vadīt parlamenta prezidentei 

Vijai Strukai un skolotājai Silvijai Avotiņai. Pie mums ciemojās bitīte Dū-

cenīte (Elīna Joņeva), kas bija skolēnu vasaras nometnes simbols un iedroši-

nāja mūsu mazos pirmklasniekus jaunam darba cēlienam. Skolotāja Silvija 

mūs iepazīstināja ar katru no jaunajiem censoņiem. Daudzi mūsu skolēni sa-

ņēma dāvanas par paveiktajiem darbiņiem. 1.septembris bija izdevusies diena 

gan lielajiem skolas bērniem, gan mazajiem.  Mazie pirmklasnieki veiksmīgi 

uzsāka skolas gaitas mūsu skolā, bet lielie ar prieku tikās ar skolasbiedriem, 

skolotājiem. Visi iepazina jaukos, izremontētos kabinetus un sirdī sajuta lep-

numu par savu skolu. 

Laura Golubeva 

10. septembris – Velokross „Vella rats 2010” 

Arī šogad mūsu skolā notika tradicionālais velokross. Skolēnu parlaments palīdzēja skolotājai Mārītei Pokšānei organizēt šo 

pasākumu.  Aktīvi darbos iesaistījās mūsu sporta ministrs – Sandis Stuburs. Ietērpies policista Eža kostīmā, viņš kļuva par gal-

veno vadītāju un kārtības uzturētāju šajā pasākumā. Visiem patika atraktīvais policists Ezis, kurš ienesa jautru noti šajā pasāku-

mā. Savukārt, parlamenta prezidente Vija Struka palīdzēja tiesāt un reģistrēt dalībniekus. 

Skolēnu parlamenta ziņas 

  P.S. Pie mums skolā jau otro gadu notiek velobrauciens „Vella Rats”. Šogad, neskatoties uz vēsajiem laika apstākļiem, 

sacensībās piedalījās gana kupls dalībnieku skaits no Riebiņu Līvānu, Viļānu novada, no Preiļiem un Aglonas. 

Jaunākā grupa startēja 8 km distancē, bet lielākajiem tika sniegta iespēja parādīt sevi 15 km distancē. Protams, tika noteikta 

arī mobilākā ģimene un ātrākās komandas. Prieks bija par to, ka gan lielākie, gan mazākie palika gandarīti par paveikto un neno-

žēloja, ka piedalījās braucienā. Neiztika arī bez kritieniem, bet tas jau pieder pie katrām sacensībām, kuras vēlāk vainagojas ar 

ovācijām, šķērsojot finiša līniju. Redz, ko saka viens no dalībniekiem Jānis Čižiks: ”Man ļoti patika būt vienam no sacensību 

dalībniekiem. Šoreiz izlēmu pārbaudīt savas fiziskās spējas un biju ļoti pārsteigts, ka pēc 15 km distances vēl varu brīvi elpot. 

Distance piemērota, lai iesācēji un profesionālie dalībnieki varētu izbaudīt savu ātruma vai izturības spēju potenciālu, kā arī no-

slīpēt riteņbraukšanas iemaņas. Ļoti ceru, ka nākošgad man būs iespēja uzlabot savu rezultātu ”. Ne mazāk apmierināts un gan-

darīts bija bijušais Viļānu pilsētas mērs, vecākais sacensību dalībnieks Tuča kungs. 

Pēc brauciena varēja baudīt gardu spēka putru un karstu tēju, kas deva jaunu sparu un mundrumu dalībniekiem. Par vakari-

ņu galdu parūpējās skolas direktore un ēdnīcas kolektīva meitenes. Dzirdot atsauksmes, var spriest, kas „Vella Rats” ir tradīcija, 

kas jāturpina un jāattīsta, jo redzot smaidīgas un gandarītas sejas arī pašam gribas uzsmaidīt. Paldies ir jāsaka skolas administrā-

cijai un Riebiņu novada domei, kas pasākumu atbalsta finansiāli, kā arī sporta skolotājai Mārītei, kas aktīvi iesaistās „Vella Ra-

ta” norisē. Ir jācer, ka tradīcija turpināsies, dalībnieku skaits augs un gūs atzinību arī citur. 
                                                                                            Skolēnu parlamenta prezidente Vija Struka 

Svētku kalendārs 
Šogad mūsu skolā ir tāds jaunums: ikmēneša svētku kalendārs. Tur mēs apkopojam visus skolas saimes gaviļniekus . Mēneša sākumā katrs 
var apskatīties, kad klasesbiedram, draugam, skolotājam vai skolas tehniskajam darbiniekam ir svētku diena, lai laicīgi varētu viņu apsveikt. 
Vēl šajā kalendārā tiek piedāvāts temats mēneša diskusijai. Septembrī diskutējam par šādu jautājumu: „Katram ir tiesības izvēlēties vietu 
klasē kur sēdēt.”( Jā? Nē? Nekad? Dažreiz? Vienmēr?) Un kā domā tu ? 

   



TVNET atbalsta talantu Riebiņu vidusskolā 

Pieteikums sākās tā: „Diāna Meluškāne mācīsies Riebiņu vidusskolas 11.a klasē. Īpaši Diāna ir aizrāvusies ar gleznošanu. 

Meitene ļoti izjūt krāsas, gaismēnas, telpiskumu un kopā ar iztēles fantāzijām tiek radītas skaistas ainavas, klusās dabas. Ra-

došais process regulāri tiek papildināts ar intensīvu darbu, pacietību, sevis pilnveidošanu. Ir gūti panākumi starptautiskos 

konkursos, valsts un novada mērogā.” 

 
 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, atskanēja telefona zvans, un skolas direktore pirmā uzzināja, ka šogad TVNET palīdzī-

bu saņems Riebiņu vidusskolas skolniece Diāna Meluškāne. TVNET sniedza atbalstu 54 bērniem – katrs skolnieks 100 latu 

vērtībā varēs iegādāties visu nepieciešamo skolai grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”. Diāna ir nolēmusi savu nākotni saistīt ar 

mākslu, tāpēc iegādātie materiāli palīdzēs viņai attīstīt prasmes, lai sasniegtu iecerēto rezultātu. Sirdi silda fakts, kad bērnus 

izglītoties iedvesmo gudri vecāki un talantīgi pedagogi, ka līdzās dzīvo   iejūtīgi un izpalīdzīgi cilvēki. Paldies visiem par šo 

rūpību un gribu palīdzēt – jo, kā zinām, pasaulei sadodoties rokās, varam veikt daudz labu lietu! 

 

P.S. 

Pirmo skolas dienu 11.klasē noteikti atcerēšos kā LIELĀ PĀRSTEIGUMA DIENU, kad skolas līnijā mūsu direktore svinīgi 

pasniedza man dāvanu karti 100 Ls vērtībā Zvaigznes ABC grāmatnīcā! 

Paldies skolai - skolotājiem un skolas direktorei par to, ka viņi pat vasaras laikā domā un atceras par katru no mums - skolē-

niem, par mūsu interesēm un vajadzībām!  

Man ļoti patīk zīmēt un gribas to darīt ar kvalitatīvām krāsām un labām otām, kuras ne vienmēr varu atļauties nopirkt. Ta-

gad, pateicoties šai stipendijai, es varēšu iegādāties visus materiālus un ar prieku zīmēt, gleznot un veidot! Protams, tie būs 

arī darbiņi visdažādākiem zīmēšanas konkursiem, kuros mēs visi aktīvi piedalāmies vizuālās mākslas skolotājas Rutas vadī-

bā. Ir noskatītas arī dažas vērtīgas grāmatas par mākslu. 

Paldies skolotājai Inetai, skolotājai Ritai, skolotājai Rutai! 

Paldies cilvēkiem, kuri prot sagādāt pārsteigumus citiem! 

   Ar pateicību, 11.kl.skolniece Diāna 
 

Diāna Meluškāne • Net-Safe LATVIA konkurss „Fona attēls manam datoram” 

• Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Baltijas ceļš – toreiz un 
tagad” 

• Net-Safe Latvia  mikrokonkurss „Drošs internets” 

• „Tatjanas diena 2010” ietvaros- vizuālās mākslas konkurss „Teātris 
krievu kultūrā” 

• Latgales novada vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Ritmu spē-
les” 

• I Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Ziedu burvība” 

Laureāts 
  
Atzinība 
  
1.vieta 
3.vieta 
  
  
Pateicība 
  
Pateicība 



Kaut gan gājēju celiņš Riebiņos tapa nesen, pašlaik jau grūti iedomāties – kā gan mēs bez tā iztikām. Ilgāk nācās gaidīt tiltiņu, kas sa-

vieno abus gleznainās Feimankas krastus. Tomēr tagad tas ir kļuvis par vienu no skaistākajām vietām mūsu ciematā. Un kā nu ne? Vai bieži 

ir gadījies redzēt tiltiņu ar jumtu? 

21.septembrī gājēju tiltiņu svinīgi atklājām. Netrūka ne pārgrieztās lentītes, ne svinīgu uzrunu, ne apsveikumu, ne dziesmu, ne dāvanu, ne arī 

svinīgas tautas staigāšanas pāri Feimankai. Tilta patrons Brencis piestiprināja arī plāksnīti, kas vēstī par projektu, kura ietvaros ir tapis jaun-

ais tiltiņš. Savukārt Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Meluškāns pastāstīja par tiltiņa tapšanas vēsturi. Klātesošos kopā ar folklo-

ras ansambli „Jumaļeņa” un krievu vokālo ansambli priecējām arī mēs, Riebiņu vidusskolas lielie un mazie dziedātāji. Acīgākie atrada arī 

dāvanu kartes un saņēma dāvanas, bet nobeigumā notika lielā tautas staigāšana pa jauno tiltiņu. 

Jauki, ka tāds tiltiņš mums Riebiņos ir! 

17. septembris – parlamenta vēlēšanas 
Šogad mūsu skolā ir izlemts, ka otro gadu strādāsim mēs – pagājušā gada parlaments. Bet mums ir divām brīvajām 

vietām tika izsludināts konkurss. Katrs 7. – 12. klases kolektīvs izvirzīja no klases pārstāvi un izveidoja nelielu rek-

lāmas plakātiņu par savu kandidatūru. 20. septembrī ar skolēnu un skolotāju balsojumu noteicām jaunos parlamen-

ta  locekļus. Lai visiem kopā daudz jaunu, radošu ideju parlamenta darbam! 

   

   

Dzejas dienas 2010   
Septembris Latvijā ienāk ar asterēm, pirma-
jām dzeltajām lapām, 1.septembri un arī ar 
Dzejas dienām. 22.septembrī mazos sākum-
skolēnus ar dzeju jau tradicionāli iepazīsti-
nāja 6.klases skolēni. Šoreiz pasākumu or-
ganizēja darba grupa: Elīna C., Elīna J., 
Jacenta, Zane, Margarita un Kristīne. Sa-
vukārt 23.septembrī vidusskolēni tika aici-
nāti uz dzejas lasījumiem bibliotēkā. Valodu 
skolotāji Rita Pudāne, Irēna Ormane, Ine-
se Abola Reliņa, Anna Meluškāne un Inna 
Kabare stāstīja par savu tikšanos ar dzeju, 
lasīja mīļākos dzejoļus. Lūk, ko par šo pasā-
kumu saka 10.klases skolēni: 
• Dzeju ir vērts lasīt, jo tajā ir daudz 

skaista /Viktorija/ 
• Kad skatījāmies multiplikācijas fil-

mas, man uzreiz atmiņā atausa bērnība, kad dārziņā dziedājām “Mākonītis un mākonīte” /Liene/ 
• Dzeja pēc šiem lasījumiem mani vairāk piesaistīja, jo sapratu, ka tajā izpaužas sajūtas, pārdzīvojumi. Dzeja ir 

labākais draugs, kad esi viens /Indra/ 

  

  



Riebiņu vidusskolas stipendiāti vidusskolas klasēs 
Pamatojoties uz komisijas lēmumu 2010./2011.m.g. 1.semestrī stipendijas saņems Viktorija 

Kabare 10.klasē, Vija Struka 11.klasē un Anželika Kirilova 12.klasē. Apsveicam ! 

Izraksts no Riebiņu vidusskolas stipendiju piešķiršanas nolikuma: 
1. Riebiņu vidusskolas stipendiju piešķiršanas mērķis finansiāli atbalstīt un motivēt labākos skolēnus vidusskolas klasēs. 

2. Riebiņu vidusskolas 10.-12.klašu skolēni stipendiju saņem no Riebiņu novada domes  

3. Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt jebkurš vidusskolas klases skolēns, kurš sekmīgi nokārtojis visus viņiem paredzētos 

pārbaudījumus un kura mācību priekšmetu sasniegumu vidējā atzīme semestrī nav zemāka par 7 (labi) ballēm. 

 4. Stipendiju piešķir katru mēnesi Ls 10 apmērā skolēniem no 10., 11 un 12.klases (vienam no katras klašu grupas). 

4.1. 1.semestrī (septembris, oktobris, novembris, decembris) stipendiju piešķir ņemot vērā mācību sasniegumu vidējo 

vērtējumu iepriekšējā klasē. 

4.2. gadījumā, ja vidējie mācību sasniegumu vērtējumi sakrīt vairākiem izglītojamajiem, tiek ņemta vērā skolēna akti-

vitāte un sasniegumi ārpusstundu konkursos, sacensībās, skatēs. 

Cien. vidusskolēni ! Godprātīgi pildīsim savus ikdienas pienākumus, būsim atsaucīgi, atbildīgi, mo-

tivēsim viens otru iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs un nodarbībās, labdarībā. Ja būsim aktīvi, tad 

varēsim iedvesmot citus cilvēkus un iedvesīsim optimismu visapkārt. Un atcerēsimies latviešu tau-

tas gudrību, ka “Dots devējam atdodas”!” 

Uzdevumi.lv piešķir bezmaksas pakalpojumus Riebiņu vidusskolas skolēniem 
Portāla uzdevumi.lv PROF pakalpojums nodrošina skolēniem pieeju visu uzdevumu pareizajām atbildēm un risinā-

juma soļiem, iespēju sekot līdzi savam progresam un panākumiem zināšanu apguvē. Tas ir kā privātskolotājs, kurš 

palīdzēs mācībās 24 h diennaktī. Mūsu skolā portāla PROF pakalpojums bez maksas līdz mācību gada beigām tiks 

piešķirts Daigai Golubevai, Sergejam Korniškovam, Andrai Strukai, Andrejam Locānam, Laurai Golubevai, 

Līvai Luriņai, Jeļenai Koļesnikovai, Oksanai Bulovai, Arinai Rubļovai, Indrai Kodorei, Agnijai Znotiņai, Ro-

manam Harlamovam, Katerīnai Kozirevai, Olgai Piskunovai, Oksanai Kapustjonokai, Jutai Vaivodei, Skaid-

rītei Mūrniecei, Kristīnei Stabulniecei, Viktorijai Kabarei, Diānai Meluškānei. Palīdzēsim mūsu skolēniem 

pilnvērtīgi iegūt zināšanas un izcili pabeigt mācību gadu! 

   

   



Pašmāju labumu tirdziņš Dravniekos 
Sestdien, 25.septembrī atsaucoties Dravnieku pamatskolas projekta ’’Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pa-

gasta Dravnieku pamatskolā’’ darba grupas aicinājumam, pavadījām dienu tirgošanās gaisotnē. Bija iespējams iegādāties vietējo zemnieku 

produkciju, paša rokām veidotus darbus, amatnie-

ku darinājumus un daudz citu noderīgu lietu. Pal-

dies SFL projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem 

un sev” radošu darbnīcu vadītājām Rutai Vjaksei 

un Allai Solovjovai par izgatavotajām mantām. 

Pārdevēju lomās šoreiz iejutās Inna Kabare, 

Rita Pudāne, Anna Meluškāne un Ineta Anspo-

ka. Diena bija pozitīva, krāsainām emocijām un 

fantāzijām bagāta. 

 
28.09.2010. Tā kā tuvojas 

10.Saeimas vēlēšanas un daļa 

vidusskolēnu ir jaunie vēlētā-

ji, 12.b klases skolēni kopā 

ar audzinātāju Ritu Pudāni 

devās uz vēlēšanu iecirkni 

Riebiņos, lai iepazītos ar to, 

pārrunātu vēlēšanu norisi. 

Paldies vēlēšanu komisijas 

pārstāvjiem Viktoram Golu-

bevam un Janīnai Dzenei, 

kas jauniešus viesmīlīgi uz-

ņēma un pastāstīja par vēlē-

šanu norisi, kā arī izsmeļoši 

atbildēja uz visiem jautāju-

miem. 

29.septembris - Miķeļi. Tie ir apjumības jeb appļāvības - pēdējā pļaujas diena, kad ar maģisku rituālu palīdzību 

cenšas nodrošināt veiksmi nākamajā gadā un iegūt Jumja labvēlību. Izsenis tas ir arī rudens tirgus laiks. Miķeļdienas 

tirdziņš notika arī mūsu skolā. Netrūka ne lielu, ne mazu tirgotāju, bet vēl vairāk, protams, bija pircēju. Prieks gan 

vieniem, gan otriem. Un kur nu vēl izdoma, ko rādīja atjautīgie, atraktīvie jaunie pārdevēji, lai pievērstu sev un savai 

precei klientu uzmanību un interesi! 

  

 

 

29.09.2010. Piedalījāmies Drošības dienā 

1.–12.klašu skolēniem „Lai dzīvo bērni!”, skatījāmies, 

protams, arī filmu „Lai dzīvo bērni!” 

Taču neparastākais šajā dienā bija ugunsdzēsības mā-

cību trauksme, kuras laikā tika imitēts ugunsgrēks un 

pārbaudīta skolotāju 

un skolēnu gatavība 

rīkoties ekstrēmā situ-

ācijā. Nedomājiet, ka 

to vajadzēja tikai iztē-

loties, gaiteņi tiešām 

bija pilni ar dūmiem! 

Secinājumi? Mums vēl 

jāmācās! 

 

 

  

 

   



30.septembrī gan Riebiņu vidusskolas skolēni un skolotāji, gan visi interesenti 

tika aicināti uz pasākumu „Meža zinis”. Tā ideja radās gandrīz pirms gada, 

kad skolas direktore Ineta Anspoka izsludināja projektu konkursu. Atbalstu guva vairāki 

projekti, tai skaitā arī skolas folkloras kopas „Jumalāni” un tās vadītāju Ārijas Bergma-

nes-Sprūdžas un Ritas Pudānes iesniegtais. 
Rudens mežā ir skaists un bagāts gadalaiks, tā-

pēc meža skolā „Meža zinis” gājām rudenī. Ko 

tad tajā darījām? Pirmkārt, kad visi bija sapulcējušies skolas pagalmā, pārrunājām maz-

liet nenopietni par visai nopietnām drošības lietām mežā: ko drīkst un ko nedrīkst darīt, 

kā ģērbties, dodoties uz mežu. Otrkārt, visas grupas saņēma maršruta kartes ar pieturas 

stacijām, jo ikvienam bija jāmācās veselās desmit klasēs. 

Tad nu mācījāmies trāpīt mērķī, pārrunājām, kā 

vāra ievārījumu, un pēc garšas un izskata minē-

jām, no kā tas gatavots, zīmējām saulīti, kas tik 

ļoti vajadzīga visiem meža iemītniekiem, noskaidrojām, kā saudzēt mežu izmantojot inte-

resantu lietu darināšanai avīzes un plastmasas pudeles, veidojām no krāšņajām kļavu la-

pām dekoratīvas bumbas’, atpazinām dažādu koku lapas, pamēģinājām, vai protam orien-

tēties mežā, jautri lecām skudriņu danci un beidzot stādījām kociņus. Tādas nu bija meža 

skolas klases – jautras un nopietnas, izzinošas un izklaidējošas. 

Beigās visi dalībnieki pulcējās pie ugunskura, lai dzertu karstu tēju un sasildītos, saņemtu 

apliecinājumu par piedalīšanos meža skolā un 

nodziedātu kopīgu dziesmu mežam. 

Vislielākais paldies direktorei, šī pasākuma 

iedvesmotājai, visu meža skolas klašu skolo-

tājiem – gan SFL projekta „Savā vidē, saviem 

cilvēkiem un sev” radošo studiju vadītājiem 

Allai Solovjovai, Viktoram Golubevam, 

Annai Meluškānei, Anitai Cakulei, Rutai 

Vjaksei, Innai Zenovjevai, Inetai Anspo-

kai, Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, gan bioloģijas skolotājai Dignai Prodniecei un mājturības skolotājam Guntaram Ormanim, 

kā arī meža skolas skolēniem – mazajiem un lielajiem.  

Teksts un foto Rita Pudāne, Ārija Bergmane Sprūdža 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allas un Jeļenas Solovjovas origami darbu izstādes—pārdošanas atklāšana Preiļu 
Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļā 30.augustā 
 


