2011.gada janvāris
Aizmirsti nedienas vakarējās,

4.janvārī

Ietinies putenī, ietinies vējā,

bija “Dabaszinātņu kabinetu prezentācija” projekta „Kvalitatīvai dabaszi-

Izej caur sarmoti baltu ciemu

nātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vi-

Uz savu ziemu.

dusskolā” ietvaros. Pie mums viesojās arī Riebiņu novada domes izglī-

Spīgo pārsliņas sniega klēpī,

tības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. Priekšmetu skolotāji

Tur jau brīnumu brīnums ir slēpts.

(matemātikā V. Adamoviča un M. Tarasova, bioloģijā D. Prodniece, ķīmijā

Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
/M. Bārbale/

Veiksmīgu 2011.gadu
novēlu visai skolas saimei!

notika pedagoģiskās padomes sēde. Kā viens no jautājumiem

V. Lubāne, J. Vucāne un A. Podziņa) iepazīstināja ar kabinetu, materi-

āliem, rādīja un demonstrēja eksperimentus. Bija iespēja katram uzzināt daudz jaunas informācijas. Mērķstipendiātes M. Tarasova, V. Lubāne sniedza darba pārskatu par 1.pusgadu. Izskanēja paldies arī Riebiņu
novada domei par piešķirto līdzfinansēju kabinetu labiekārtošanai, projekta direktoram Ārim Elstam par veiksmīgo sadarbību ar skolu.

Deju festivāls „Deju pasaule”
Saistībā ar skolas projektu darbiem 14.janvārī notika deju festivāls „Deju pasaule”,
kurā pamatskolas klašu kolektīvi izpauda savu fantāziju un radošumu izlozēto deju
radīšanā. Skolēnu dejas vērtēja skolas direktore Ineta, ritmikas skolotāja Rimma un
deju un informātikas skolotājs Guntis. Žūrijas komisija piešķīra katrai klasei savu
nomināciju. Tika noskaidrota skatītāju simpātija, radošākais, modernākais, gaisīgākais, spilgtākais, smaidīgākais un ritmiskākais izpildījums, kā arī īstie „Deju meistari”. Par deju meistariem kļuva tieši jaunākie festivāla dalībnieki- 5.klase ar savu aizrautīgo rokenrola deju. Savukārt visvairāk skatītāju simpātiju izpelnījās 7.a klase. Mums tika dota iespēja noskatīties hip-hopu, kantri deju, disko deju, valsi, latviešu un krievu tautas
dejas, austrumu deju un rokenrolu. Klases bija ieguldījušas lielu darbu savos priekšnesumos, kas nesa arī gandarījumu pašiem un pozitīvas emocijas skatītājiem.
Liels prieks par atsaucību un radošo ieguldījumu
no skolēnu puses. Cerams, ka arī turpmāk festivāla dalībnieki pievērsīsies dejām un aktīvam
dzīvesveidam, jo tas vairo tikai pozitīvas emocijas. Ceru, ka pārējie guva tikpat daudz pozitīvisma un gandarījuma, cik es!
Milzīgs

paldies

par

atsaucību!
Riebiņu vidusskolas
11.a klases skolniece
Vija Struka

Tik daudz gaismas!
Jau piekto gadu Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība un Galēnu pamatskola organizē Vislatvijas jaunrades darbu konkursu, veltītu savam novadniekam, reliģiskam darbiniekam un rakstniekam Robertam Mūkam. Atsaucība ir liela, jo arī šogad piedalījās 217 dalībnieki no 49 skolām. Arī Riebiņu
vidusskolas 4 skolēni rakstīja darbus konkursam par tēmu:
„Redziet, kā tas ir –
No gaismas, kas iecepta maizē,
Cilvēks var dzīvot taisns un sprauns
Un pat – piedzimt no jauna”.
R. Mūks
Noslēguma pasākums notika Galēnu pamatskolā 2011. gada 14. janvārī – Roberta
Mūka dzimšanas un vārda dienā. Kā jau katros svētkos, neizpalika dāvanas, laipna uzņemšana, skaisti vārdi un novēlējumi, sirds siltums. Vissirsnīgākie vēlējumi konkursa idejiskajai autorei un organizatorei Martai Bindukai. Par bagātīgi klāto galdu sakām lielu paldies pasākuma sponsoriem.
Pēc aicinājuma skolu pārstāvji iededza sveces R. Mūka piemiņai un pateica laba vēlējumus pārējiem dalībniekiem. Jaunrades darbu tēma bija saistīta ar maizi, tāpēc skatījāmies 18 gadus tam atpakaļ uzņemtas dokumentālās filmas ( autors Voldemārs Ivdrs ) fragmentus par Galēnu pagasta iedzīvotāju- maizes cepēju Teklu Mičuli, izstaigājām
maizītes ceļa posmus no iejava līdz kukulītim. Svētuma gaisotni radīja folkloras ansambļa „Vydsmuiža” dziesmas.
Visi dalībnieki saņēma dāvanas un pateicības vārdus. Riebiņu vidusskolas 9.a klases skolniece Aija Vasiļevska
un 11.a klases skolniece Agnija Znotiņa saņēma atzinības. Riebiņu novada dome atsevišķi izvērtēja novada skolu
iesūtītos darbus un atzīmēja ar simpātijas balvām 9.a klases skolnieci Aiju Vasiļevsku un 11. a klases skolnieci Viju
Struku.
Pasākumā iedegtā sirds gaismiņa sildīs dalībniekus un dāvās labestību citiem.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane

Vai tādēļ, ka nav viegli – raudājām ?
Mēs strādājām un ballējām, cik jaudājām !

Katras beigas ir kaut kā jauna sākums…
Sākoties jaunajam 2011.gadam, vēlamies atcerēties paveikto, veiksmes, izdarīto un to, kam pietrūka laika, kā arī atzīmēt trīs būtiskas atziņas, kas radušās Sorosa fonda Latvija finansētā Riebiņu vidusskolas projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” ietvaros:

•

Skolotājs ir ikvienas skolas lielākā vērtība, skolotāju kolektīvs – skolas vizītkarte. Lai šī vizītkarte varētu garantēt kvalitatīvas izglī-

tības iegūšanas iespējas, ir nepārtraukti jāpilnveidojas.

•

Ja cilvēks patiesību meklē ap sevi, tad viņš mīda ar kājām to, ko meklē. Tātad problēmas nemitēsies, ja turpināsim jaukt sekas ar

cēloņiem. Izskaidrojumus meklēsim nevis ārpusē, bet gan tikai sevī.

•

Mums katram sirdī ir šāda maza sveces liesmiņa, kas gaida, kad to pieliks pie pārējām. Brīnumi paši no sevis nenotiek, tiem vajadzī-

gas mūsu domas un darbi, griba un mūsu sveces liesmiņa.
Pēc 13 mēnešus ilgušā projekta var secināt, ka paveikts ir ļoti daudz. Ikkatra studija- darbnīca ir attaisnojusi uz to liktās cerības, un
ir realizēta virkne sākotnēji iecerētu un pavisam jaunu, projekta darbības laikā radušos, aktivitāšu. Pilnveidot savas zināšanas un iemaņas, apgūstot jaunas prasmes, paši bērni, jaunieši un pieaugušie piedalījās jaukas, patīkamas vides veidošanā, lietderīgi un patīkami atpūstās. Projekts sekmēja iedzīvotāju un speciālistu savstarpēju iesaistīšanos veselīga un saturīga dzīvesveida popularizēšanā.
Visvairāk mani iepriecināja tas, ka atskatoties uz padarīto projektā, netika pieliks punkts, bet gan komats. Sarunu temati nebija vērsti
tikai uz pagātni un izdarīto, bet arī uz nākotni un darāmo. Pēctecība ir viens no svarīgākajiem atslēgas vārdiem un sasniegumiem, ko
vēlos uzsvērt kā projekta noslēguma rezultātu.
Projekta direktore Ineta Anspoka

Janvāris jau divdesmito gadu atnāk kā barikāžu, patriotisma, kopības un vienotības,
garīgā spēka un ticības laiks.
Jauki, ka šogad, barikāžu jubilejas gadā, VISC organizēja patriotiskās audzināšanas projektu ”Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”, aicinot novērtēt iepriekšējo paaudžu
veikumu, īpašu uzmanību veltot vienam no nesenās vēstures notikumiem – 1991.gada
barikādēm. Un, protams, prieks, ka mūsu skolotāji un skolēni atsaucās šim aicinājumam.
Pirmais projekta posms bija izglītības iestāžu audzēkņu
vizuālās mākslas konkurss, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. Liels prieks, ka no 635 konkursam iesūtītajiem darbiem un 67 izstādei Latvijas Kara muzejā izvirzītajiem darbiem ir arī 11.a klases skolnieces Mairas
Šmukšas darbs.
Mairas Smukšas darbs
Otrajā posmā kopā ar citām novada skolām sagatavojām veltījumu – vēstījumu
1991. gada barikāžu dalībniekiem, kas arī ir aizceļojis uz Latvijas Kara muzeju
Rīgā.
Savukārt 20. janvārī kopā ar citām skolām Latvijā pulcējāmies uz kopēju vēstures
stundu, noskatoties dokumentālu filmu „Dūmu deja debesīm” un iededzot atmiņu
ugunskuru.

1991.gada janvārī
„Barikāžu laiks” Rīgā faktiski sākās naktī uz 13. janvāri, kad no Viļņas sāka pienākt trauksmainas ziņas par civiliedzīvotāju un PA tanku sadursmēm pie Lietuvas AP, TV un citur.
Ja nemaldos, žurnālisti šo ziņu laida ēterā vēlu naktī, uz rīta pusi. Vecrīgā tad jau arī pulcējās pirmie cilvēki.
RPI studentu kopmītnēs Āzenes ielā 22 šis jaunums arī uzreiz tika saklausīts, jo reti kurš
vakarā agri iet gulēt. Kaut kāda kustība Vecrīgas virzienā gan nebija izteikta – blakus esošajā
Preses namā jau kādu laiku atradās OMONieši, kas faktiski varēja viegli bloķēt Vanšu tiltu.
14. janvārī, pirmdien, viss jau notika. Rīgas Daugavmalā pusdienlaikā vērienīga Vislatvijas
manifestācija. Bija ļoti daudz cilvēku, daudz sarkanbaltsarkano karogu. Mītiņa iespaidus padziļināja fonā pārlidojošs Baltijas kara apgabala helikopters, kurš izmeta skrejlapas.
No tribīnes izskanēja aicinājums celt barikādes un nevardarbīgi pretoties. Tad bija gājiens cauri Vecrīgai uz Brīvības
pieminekli. Tāda īsta demonstrācija. Skanēja saukļi, piemēram, „Kaulu sunītim” ... Īss mītiņš pie Brīvības pieminekļa. Ja
nemaldos, arī Einars Repše runāja - tad vēl jauns LNNK pārstāvis.
Naktī uz 15. janvāri Vecrīga, TV Zaķusalā, Ulbrokas radio, Telegrāfs Dzirnavu ielā un MP ēka jau bija „nosegta”. Rīgas tilti laikam arī.
RTI studenti koordinējās Kaļķu ielā 1. Tagad neatceros, vai bija kāds sadalījums pa fakultātēm, taču pašam iznāca
uzturēties pie AP ēkas, netālu no AP caurlaižu biroja.
Noskaņojums Vecrīgā salīdzinoši bija mierīgs. Nelūgti viesi nerādījās – cik atceros - bija tikai viens gadījums ar aizdomīgiem trim jauniem cilvēkiem vienādās militāra fasona biksēs. OMONs neprovocēja, ļaužu bija ļoti daudz. Vienreizēji
latviska vide. Laiks ziemīgi auksts, taču bija iespējas ieiet pasildīties baznīcās. Rīgas iedzīvotāji sirsnīgi rūpējās par maizītēm un siltu tēju.
Grūti pateikt, kas notiktu, ja parādītos militārā tehnika un kaujinieki, jo nebija skaidrs, kā konkrēti rīkoties. Faktiski
rēķināties varēja tikai ar lielo cilvēku masu, kurā ne visi parakstītos lietot ieročus – otru Viļņu tomēr neviens negribēja.
Nekādi ieroči uz barikādēm vismaz redzami nebija. Vienīgā amunīcija – gāzmaska, kas bija sava veida caurlaide un
statusa apliecinātāja.
Tā pagāja pāris diennaktis. Emocionāli vieglāk palika, kad sākās ASV armijas ofensīva Kuveitā. Pārliecinoši tika
„sista” PSRS militārā tehnika Irākas bruņojumā. Bija pamats uzskatīt, ka militāristi pierausies. Atradās „asprāši”, kas pa
Rīgas centru pabraukāja ar vecu vieglo autiņu, kurš bija aprīkots ar cauruli kā improvizētu stobru un uzrakstu „tanks”.
Tas jau laikam bija lieki, jo „tankistus” mēģināja vest pie saprāta ar radio diktora starpniecību.
Citur gluži mierīgas tās dienas nebija. Šur tur bija sadursmes, arī upuri.
No manu paziņu, studentu, vidus vienīgi kāds bijušās Afgāņu kampaņas dalībnieks piedalījās profesionāli nopietnākā līmenī – dežūrēja kā novērotājs Pēterbaznīcas tornī.
Pilsētas centrā lodes skanēja 20. janvāra (svētdienas) vakarā, kad OMON spēki uzbruka LR IeM ēkai, tas varēja būt
ap plkst. deviņiem vakarā.
Kaut arī tā jau bija faktiski karadarbība, ziņkārīgo pūlīšu aiz katra lielākā koka kvartālu tālāk netrūka. Neviens īpaši
pat nenobijās, kad vērotāju virzienā apzināti izšāva gaismas raķeti. Vecrīgā uz notiekošo noraudzījās saspringti, taču bez
panikas. Iekļūt iekšā varēja tikai pēc somas satura pārbaudes.
Pēc šīs haotiskās kaujas nākošajās dienās viss pamazām norima.
Guntars Ormanis, Riebiņu vidusskolas skolotājs, barikāžu dalībnieks

Projekta “Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” noslēguma pasākums
Latvijas Kara muzejā
Riebiņu vidusskola aktīvi piedalījās visos projekta pasākumos. Paldies visiem 5. –
12.kl. skolēniem, kuri piedalījās VISC organizētā projekta vizuālās mākslas darbu konkursā
par barikādēm.
Liels gandarījums bija 11.kl. skolnieces Mairas Šmukšas gleznojuma izvirzīšana labāko vidū. (tika iesūtīti 635 darbi no 107 mācību iestādēm, uz izstādi tika izvirzīti 66 darbi no
40 mācību iestādēm.).
Lai izveidotu Riebiņu novada vēstījumu – veltījumu barikāžu dalībniekiem, tika apkopota informācija , ko iesniedza
novada vēstures skolotāji. Galvenā koordinatore bija skolotāja Rita Pudāne. Darba vizuālo noformējumu veicu, sadarbojoties ar skolotāju Ināru Drongu. Paldies skolotājam Guntim Tjarvjam. Tas bija atbildīgs darbs, kas pārstāvēja ne tikai novadu, bet arī katra novadnieka – barikāžu dalībnieka izjustā un izdzīvotā patiesumu.
Paldies par iespēju piedalīties projekta noslēguma pasākumā 20.janvārī Latvijas Kara muzejā
Rīgā. Riebiņu novadu pārstāvēja barikāžu dalībnieks Pēteris Anusāns un viņa meita Amanda,
5.kl. skolniece, no Stabulnieku pagasta, es un Maira. Pasākums vizuāli un saturiski – rosināja
izprast barikāžu laika notikumus. Skatoties tā laika fotogrāfijas, varēja redzēt ne tikai tos notikumus, bet arī sajust cilvēku vienotību un neziņu, kam pāri dzirkstīja cerība. Klausoties vēstījumos paustos veltījumus, priecēja jaunās paaudzes izzināšanas dziņa un pozitīvā attieksme.
“Pasākums bija izdevies! Patika apskatīt Kara muzeja ekspozīciju – ieročus, sadzīves priekšmetus, iepazīties ar faktiem. Aizkustināja koru dziedājumi.” – tā atzina Maira – VISC pateicības ieguvēja un Latvijas Aizsardzības ministrijas simpātiju balvas ieguvēja.

21.janvārī Riebiņu novada dome un Riebiņu vidusskola aicināja
pie ugunskura uz 1991.gada barikāžu atceres 20.gadadienai veltītu
pasākumu novada skolu skolēnus, skolotājus, barikāžu dalībniekus. Pasākuma vadītāji aicināja „likt laipu" no 1991.gada uz šodienu, godināt šo laiku un cilvēkus, kuri tad bija latvju tautas dzīvības
un brīvības sargi, iedegt atceres ugunskuru par godu Latvijai un tās tautai. Sildījāmies
pie ugunskura, klausījāmies barikāžu dalībnieku atmiņās, lasījām dzeju, vienojāmies
toreiz un tagad populārās dziesmās kopā ar
barikāžu dalībniekiem – novadniekiem Dzintaru Klīdzēju, Ivaru Grandānu, Pēteri Siricu,
Ilgvaru Kalvānu, Guntaru Ormani, Pēteri
Rožinski. Noslēgumā visiem bija iespēja
baudīt karstu tēju un maizītes – tāpat kā barikāžu laikā pirms 20 gadiem.

21.janvārī notika Latgales reģiona 1. atklātā angļu valodas olimpiāde, kas pulcināja 66 skolēnus no 28 skolām, 28 angļu
valodas skolotājus un trīs ASV vēstniecības pārstāvjus vienkopus Preiļu valsts ģimnāzijas telpās, kur piedalījās arī mūsu skolas
vidusskolēni Skaidrīte Mūrniece, Kristaps Pastars, Agnija Znotiņa un skolotāja Rita Demjanova. Tika gūta jauna pieredzes, zināšanas svešvalodu apguves jomā.

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts šobrīd novērtē Sorosa fonda Latvija iniciatīvas
„Pārmaiņu iespēja skolām” projektu sasniegtos rezultātus, analizē kopā ar skolu un pašvaldību cilvēkiem skolās izveidoto centru turpmākas darbības nosacījumus un iespējas.
Arī ar mūsu skolu uzsāktas grupu diskusijas, lai kopīgi runātu par skolās uzsākto aktivitāšu turpināšanu, ņemot vērā to, ka katrai skolai ir atšķirīga līdzšinējā pieredze, atšķirīgas
iespējas un pieejamie resursi. 21.janvārī Nīcgales pamatskolā nelielā grupu diskusijā piedalījās pārstāvji no sešām dažādām projekta „Pārmaiņu iespēja skolām” dalības skolām:
- Riebiņu vidusskola, projekts „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” (studiju darbnīcu vadītāji Anna Meluškāne un Viktors Golubevs)
- Izvaltas pamatskola, projekts „Pilnvērtīga dzīve visiem”
- Nīcgales pamatskola, projekts „Nīcgales pagasta skolēns, skolotājs, iedzīvotājs ceļā uz pašpietiekamu pašnodarbinātu personību ”
- Asares pamatskola, projekts „Būsim kopā”
- Dunavas pamatskola, projekts „Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru”
- Vīpes pamatskola, projekts „Tālākizglītības centra un interešu izglītības centra izveide”

Mūsu skolas diskusijas dalībnieki pārliecinoši pamatoja projekta ilgtspēju, nepieciešamos resursus.
17. janvārī Līvānu 1.vidusskolā notika Dienvidlatgales novada tradicionālo
rotaļnieku konkurss
Rotaļnieks Līvānos kārtējo reizi pulcēja rotaļāties pratējus un rotaļāties gribētājus. To
vidū bija arī mūsu skolas skolnieces un folkloras kopas „Jumalāni” dalībnieces Elīna Cakule, Elīna Joņeva, Jacenta Rudzāte, Evija Meluškāne, Diāna Berovska, Margarita Zakutajeva. Šī konkursa dalībnieki pēc izlozes māca pārējiem žūrijas komisijas
izvēlētu rotaļu. Tiek vērtēta rotaļnieka prasme saprotami un skaidri izstāstīt rotaļas vai
spēles noteikumus; rotaļas vai spēles atbilstība situācijai un vecumam; rotaļnieka pievilcīgums un spēja piesaistīt dalībnieku uzmanību; telpas pārvaldīšana, situācijas izvērtēšana rotaļas vadot. Vērtēšanas komisiju vadītāja Folkloras TV vadītājs Ernests
Spīčs. Konkursa noslēgumā dalībnieki saņem nomināciju Zelta rotaļnieks, Sudraba
rotaļnieks vai Vara rotaļnieks. Mūsējie šogad uzstājās ļoti pārliecinoši: Elīna Joņeva
un Jacenta Rudzāte kļuva par Zelta rotaļniecēm, pārējās meitenes ieguva nomināciju
Sudraba rotaļnieks. Diāna Berovska saņēma Folkloras TV apliecinājumus, ka par to,
ka viņi ir teicami apguvuši rotaļu vadīšanas prasmi.
Rotaļās iešanas tradīcija ir dzīva, kaut arī tai jākonkurē ar izklaides iespējām, ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas. Tradīcijas nostiprināšanai jāizmanto visas iespējas, gan
iekļaujot rotaļas un spēles gadskārtu sarīkojumos, gan rīkojot rotaļu sarīkojumus dažādu sociālo slāņu bērniem. Paldies skolotājām Ārijai Bergmanei- Sprūdžai un Ritai Pudānei
par

bērnu sagatavošanu konkursam.

Paldies arī par to, ka viņas māca mūsu
skolēniem mīlēt rotaļas.

Skolas padome Riebiņu vidusskolā
Oļesja Lacko – 1.klases vecāku pārstāvis, Lilita Pastare – 2.klases vecāku pārstāvis, Juris Tučs – 3.klases
vecāku pārstāvis, Jeļena Harlamova – 4.klases vecāku
pārstāvis, Jeļena Smolina – 5.klases vecāku pārstāvis,
Anita Cakule – 6.klases vecāku pārstāvis, Irēna Ormane – 7.a klases vecāku pārstāvis, Vera Soboļeva – 7.b klases vecāku pārstāvis, Viktors
Golubevs – 8.a klases vecāku pārstāvis, Aleksandra Kostika – 8.b klases vecāku pārstāvis, Zoja Bulova – 9.b klases vecāku pārstāvis, Aina Luriņa – 9.a klases vecāku pārstāvis, Lolita Šmukste – 10.klases vecāku pārstāvis, Jānis Znotiņš – 11.a klases vecāku pārstāvis – padomes priekšsēdētājs (protokols Nr.2 no 24.01.2011.), Tatjana Kirilova – 11.b
klases vecāku pārstāvis, Māris Stabulnieks – 12.klašu vecāku pārstāvis, Vija Struka 11.a klase - skolēnu pārstāvis, Arturs
Smukšs 12.b klase - skolēnu pārstāvis, Voldemārs Adamovičs – pašvaldības pārstāvis, Pēteris Pastars - pašvaldības pārstāvis, Inna Kabare – skolotāju pārstāvis, Anna Meluškāne – skolotāju pārstāvis, Ineta Anspoka – skolas direktore.

PALDIES par atbalstu Riebiņu vidusskolai !
Pateicoties SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Anspoka sekmīgajai sadarbībai ar Knud
Olaf

Knudsen

un

Bent

Brønning, kas ir Dānijas sabiedriskās

organizācijas

„Osteuropeisk Bornehjelp- Denmark” biedri, aizvadītā gada nogalē Preiļu slimnīca saņēma
šīs organizācijas sarūpētos galdus, krēslus un datorkrēslus. Kaut arī dāvinājumā saņemtās
mēbeles ir mazlietotas, tomēr tās ir ļoti kvalitatīvas un arī labā vizuālā stāvoklī. Daļu no dāvinājuma saņēma arī Riebiņu vidusskola—galdus, krēslus un datorkrēslus. Priecājamies arī par
sadarbību ar Zviedrijas baznīcu “Jaunā dzīve”, fondu “Triumph des herzens”, biedrību “Aglona—Fatima”, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteju, kuri skolai un skolēniem dāvināja skolas somas, rakstāmpiederumus, drēbes.

Mūsdienu deju jaunrades konkurss notika Preiļu kultūras namā 28.janvārī.
Žūrija—Ilona Cvetkova, Guntis Skrimblis, Oksana Kitajeva
Riebiņu vidusskolas deju
grupa “Style dance”
Priekšnesums—”Magic
girls” (mūzika DAVID
GUETTA, R. Gavrilovas
horeogrāfija
Nominācija—
”Draudzīgākais kolektīvs”
Kolektīvu vadītāja Rimma
Gavrilova. Pateicamies par
radošo darbošanos!

Riebiņu vidusskolas deju
grupa “Deju ritmi”
Priekšnesums—”Retro
times” (mūzika REET PETITE, Jake Wilson, R.
Gavrilovas horeogrāfija
Nominācija—
”Atraktīvākais kolektīvs”
Meitenes 25.februārī piedalīsies arī Mūsdienu deju
jaunrades konkursa 2.kārtā
Daugavpilī. Sveicam !

Konkursa „Esi mobils” pusfināls Preiļos
Jau ceturto reizi tiek organizēts konkurss jauniešiem „Gribu būt mobils!”, kas ar katru gadu kļūst arvien populārāks. Šogad konkursam
pieteicies rekordliels skaits komandu – 398. Janvārī un februārī septiņās Latvijas pilsētās tiks organizēti konkursa pusfināli. Riebiņu vidusskolas komanda “RVS atvase” Preiļu 1. pamatskolā 27. janvārī mērojās spēkiem ar 10 satiksmes noteikumus vislabāk zinošājām komandām savā reģionā. Konkursa dalībniekiem tika piedāvāti aizraujoši un āķīgi uzdevumi, kuru risināšanai bija jāpielieto savas zināšanas
par satiksmes drošību. Tika veikts arī mājas darbs—sagatavot 2011. gada kalendāru skolēniem par satiksmes drošību, ko skolēni noteikti
varēs arī praktiski izmantot savās skolās. Skolas komandas “RVS atvase” meitenes Dace Ormane, Jolanta Loseva, Laura Kļaviņa,
Gunda Pastare, Elīze Kabakova ieguva 3.vietu. Sveiciens ar panākumiem! Liels paldies skolotājam Guntaram Ormanis par sniegto
atbalstu un zināšanām. Pusfināla dalībnieki saņēma arī jaukas balvas. Konkursu organizē CSDD sadarbībā ar SIA „Aģentūra VB Plus”.
Projekts tiek finansēts no OCTA

Vieta

Skola

Komanda

Tests

Makets

Kopā

37,50

Mājas
darbs
9,20

1.

Dravnieku pamatskola

Visurgājējs

25

2.

Vārkavas pamatskola

Ašie eži

18

32,50

7,50

58

3.

Riebiņu vidusskola

RVS atvase

19,50

26,50

7,10

53,10

4.

Ilūkstes 1. vidusskola

Dīzelīši

18.50

26.50

7.90

52,90

skaits pusfinālā:

5.

Sutru pamatskola

Stārķis 2010

12

29

6,60

47,60

1. Makets - 50 punkti

6.

Jaunsilavas pamatskola

MA³

17,50

14,50

10

42

2. Tests - 37 punkti

7.

Aglonas vidusskola

Pieci dūži

16

18

7,90

41,90

3. Mājas darbs - 10 punkti

8.

Salas pamatskola

Polinoms

14

15

9,10

38,10

Konkursa "Gribu būt mobils!"

9.

Salas pamatskola

Fiksie 2

16

12,50

9,50

38

pusfināla rezultāti (tabulā):

10.

Daugavpils pilsētas centra
ģimnāzija

Victory

17

12

8,20

37,20

prēmijām. Projekta atbalstītāji –
Rīgas Motormuzejs, SIA Ādažu
kukulītis, Kinder Delice un
Skaisto skatu aģentūra.
Maksimāli iegūstamais punktu

71,70

27. janvārī Preiļu 1. pamatskolā notika jau tradicionālā CSDD rīkotā skolēnu konkursa „Gribu būt mobils!” Dienvidlatgales zonas pusfināla sacensības. Starp desmit labākajām reģiona komandām bija arī Riebiņu vidusskolas pārstāvji
– 7.a klases „RVS atvase”.
Šogad organizatori bija sagatavojuši apjomīgus uzdevumus – komandām nepilnas pusstundas laikā uz A3 lapas
lieluma ceļu satiksmes maketa vajadzēja izvietot ap 80 ceļazīmēm, tāpat limitētā laikā nācās risināt ceļu satiksmes noteikumu testus pie datora. Pasākuma trešais uzdevums bija radošais darbs: 2011. gada – „satiksmes drošības gada” – kalendāra prezentācija.
Apkopojot rezultātus izrādījās, ka „RVS atvase” ir noturējusies atbilstoši priekšsacīkšu rezultātam un visai sīvā konkurencē atkal
ieguvusi trešo vietu, par nieka tiesu apsteidzot Ilūkstes 1. vidusskolas komandu. Otrajā vietā šogad vieni no šī konkursa veterāniem – Vārkavas pamatskolas „Ašie eži”. Pirmo vietu ļoti pārliecinoši izcīnīja Dravnieku pamatskolas „Visurgājējs”, kuri šajā sastāvā startēja jau
otro gadu un dominēja abos tematiskajos uzdevumos. Patiess prieks par viņu līmeni un, lai veicās finālsacensībās Rīgas Motormuzejā šī
gada martā.
Tuvāka informācija par rezultātiem: www.gribubutmobils.lv
Mājturības skolotājs: Guntars Ormanis

Īsumā:
Pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2010.gada 10.augusta sēdes lēmumu, Riebiņu vidusskolas stipendiju piešķiršanas nolikumu
(apstiprināts ar Riebiņu novada domes sēdes 14.09.2010 lēmumu Nr.4) un Riebiņu vidusskolas stipendiju komisijas 2011.gada 18.janvāra
lēmumu, stipendiju Ls 10,00 (desmit lati 00 sant.) apmērā 2010./2011.m.g. 2.semestrī saņems Arina Rubļova(10.klase), Vija Struka
(11.klase) un Anželika Kirilova (12.klasē). Priecājamies ar Jums !

Priesteris Česlavs Mikšto piedāvā
iespējas jauniešiem

1.klases skolēni iepazīst skolas bibliotēku skolotājas Annas Meluškānes vadībā

Slidotava skolas teritorijā!
Paldies skolotājam Anatolijam Isajevam un Viktoram Golubevam.

Kopš 2000.gada Latvijā, 25. janvārī, notiek

Tatjanas diena. Tā tiek svinēta kā

krievu kultūras un izglītības diena, skolēnu un skolotāju svētki. Svētku mērķis ir veicināt krievu kultūras attīstību un saglabāšanu Latvijā, celt izglītības krievu valodā prestižu, sekmēt skolēnu un pedagogu
radošā potenciāla izaugsmi. Šo tradīciju izkopj arī Riebiņu vidusskola. Šogad Olga Piskunova piedalījās pētniecisko darbu konkursā ieguva Galveno balvu, savā radošajā izpausmē uzburot gaišāko un
poētiskāko skolotāja tēlu. Taisija Novikova un Natālija Sergejeva kļuva par laureātēm nominācijā ,,Ģimenes relikvija”, Jelena Kolesnikova - laureāts nominācijā «Mans dzimtas koks». Paldies
skolotājām Fainai Timošenko un Innai Kabarei par skolēnu sagatavošanu konkursam.
Pirmskara Latvijā Tatjanas dienu svinēja krievu studentu korporācijas – Sororitas Tatiana (Tatjanu Apvienība) un Fraternica Arctica
(Ziemeļu Brālība), uzaicinot uz svētkiem arī latviešu studentu korporācijas. Tādējādi var uzskatīt, ka Latvijā jau no Pirmās Republikas
laikiem Svētā Tatjana bijusi ne tikai studentijas labvēle, bet arī kultūru integrācijas simbols.
Tatjanas diena jau vairāku gadu laikā Latvijā rosina interesi ne vien skolēnos no krievu ģimenēm un viņu pedagogos, bet arī visu tautību
cilvēkos, kuri krievu valodu uzskata par savu dzimto valodu, vai arī vēlās iepazīties ar krievu tautas kultūras mantojumu.

Татьянин День или День студента
Татьянин день (25 января) - это не только день всех Татьян и студенчества. Вот уже несколько лет в нашей стране
это еще и грандиозный праздник русской культуры и образования. Участниками конкурса становятся сотни детей,
десятки учителей и родителей из многих городов Латвии. Проявить себя может практически каждый.
Традиционно фестиваль состоял из четырех конкурсов: исполнительский, литературный, конкурс
исследовательских работ и конкурс рисунка. В 2009 году программа расширилась еще одним конкурсом авторской песни.
Исполнительский конкурс - это яркие выступления детских инструментальных, вокальных, танцевальных и
театральных коллективов. Школьники проявляют себя на большой сцене в различных номинациях: вокал,
хореография, инструментальная музыка, русский фольклор, художественное слово, литературная композиция и
литературно - музыкальная композиция. Исследовательский конкурс позволяет ребятам иначе посмотреть на
многие привычные вещи. В этом конкурсе предлагаются следующие номинации: «Моя родословная», «Семейная
реликвия», «Русские в Латвии: культура, корни, судьбы». Литературный конкурс помогает раскрыть талант юных
писателей и поэтов.
Каждый год фестиваль охватывает какую - нибудь интересную тему. В этом году участникам было предложено проявить себя в теме
«Учитель в русской культуре». Организаторы очень надеялись, что эта тема найдет отклик в сердцах латвийских школьников. И не только
русских. Ведь ежегодно в празднике принимает участие немало детей и из латышских школ. И таких участников с каждым годом становится
всё больше. Конкурс помогает интеграции нашего общества, помогает внимательнее относиться друг к другу и к представителям других
культур. Всего в этом году в конкурсе принимали участие ученики из 95 латвийских школ. Так что конкуренция была действительно серьёзная.
На протяжении 12 лет над организацией фестиваля трудится не одна общественная организация: это и Латвийская ассоциация
преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ), Латвийское общество русской культуры (ЛОРК) и, конечно, главный организатор
фестиваля - Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР). Большую помощь в организации этого
мероприятия оказывает и российское посольство.
С работами знакомится жюри, в состав которого входят художники, музыканты, дизайнеры, преподаватели истории, русского языка и
литературы, члены правления ЛАШОР и ЛАПРЯЛ.
Сегодня это уже можно назвать прочной традицией - Татьянин день превратился в истинный праздник для русских школ и вузов
Латвии. Жизнь показывает, что школам такой праздник очень нужен, как нужна и школьникам еще одна возможность, чтобы показать свои
творческие силы. Это не только русское национальное мероприятие. Татьянин день открыт для всех, кто хочет прикоснуться к духовным
сокровищам русской культуры. Гений Пушкина и Блока не знает границ. Они вечны, независимо от того, какая политическая погода на дворе.
Ученики нашей школы на протяжении нескольких лет также активно принимают участие в этом празднике. Так что можно сказать, что
25 января – это и наш праздник. Наши ученики регулярно занимают призовые места, получают дипломы и благодарности. Очень большая
заслуга в этом, конечно, и наших педагогов – Инны Лазаревны Кабаре и Фаины Анфимовны Тимошенко. Спасибо им большое за помощь и
поддержку.
Я уже в третий раз участвовала в конкурсе „Татьянин день”. Раньше у меня уже были были призовые места, но я целеустремлённый
человек, и поэтому стремилась получить самый главный приз – Гран при. Когда я узнала, что будет тема об Учителе, то очень обрадовалась,
потому что предоставилась возможность написать работу про своего любимого учителя, рассказать о нашем знакомстве, проанализировать
судьбу и достижения этого человека. А также выразить уважение и сказать огромное спасибо всем – всем своим учителям.
К сожалению, для подготовки этой работы было предоставлено очень мало времени, поэтому нужно было постараться и работать в
быстром темпе, но я справилась, потому что я упорно шла к своей цели. У меня всё получилось!!! Я с большим нетерпением, ожидала
результатов конкурса. Результаты появились 20 января в 22:12 вечера, и когда я увидела, что в номинации „Хочу рассказать об Учителе” заняла
самое высокое место – получила Гран при, я была счастлива! Сбылась моя мечта!
29 января в 14:00 в Рижском доме конгрессов на заключительном гала - концерте победителям были вручены Гран при в семи
номинациях. Среди этих счастливчиков была и я.
В самом начале гала - концерта с торжественной речью и поздравлениями выступил посол России в Латвии – Александр Вешняков.
Затем каждого награждаемого участника по очереди вызывали на большую сцену, где после торжественный речи ему вручали медаль и
остальные призы. На заключительном гала - концерте выступали многие музыкальные коллективы, исполняли песни победители конкурса в
номинации „вокал”. На меня особенное впечатление произвели танцевальные и театральные коллективы, их мастерство, смелость в действиях,
артистичность, от которой все были в восторге. Я получила огромное удовольствие от этого мероприятия.
Я хочу сказать большое спасибо моему консультанту – Фаине Анфимовне Тимошенко и также всем организаторам конкурса
„Татьянин день”. Спасибо за этот праздник в душе!!
P.S. А ещё мне очень приятно, что сейчас моя работа находится в посольстве России: её взял для более подробного ознакомления
господин Вешняков.
Ольга Пискунова,

