
   

 

2018.gada aprīlis 

Kad svētku sajūta vēl virmo gaisā,  
Lieldienu nedēļa ir kā radīta dažādiem pasākumiem. Kādiem? 

 Sākumskolas skolēni Lieldienas izbaudī-
ja, piedaloties „Lielās dienas Lielajā 

stundā”, kuru vadīja 7.klases skolēni Uldis un Vladislavs . 

 Pamatskolas 
skolēniem bi-
ja „Lieldienu 

pieccīņa" 

9.-12.klases skolēni darināja savas klases Lieldienu olu.  
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Skolotāja Silvija Avotiņa pastāstīja: „Sākumskolas skolēni Lieldienas izbaudīja, 

piedaloties Lielās dienas Lielajā stundā, kuru vadīja Uldis un Vladislavs (7. klase). Šajā 

stundā bērni noskatījās prezentāciju un noskaidroja, ka olas dēj ne tikai putni, bet arī bru-

ņurupuči, krokodili, mušas, vardes un pat dinozauri! Tad salabojām saplēstās olas, spēlējām 

teātri, skaitījām, cik olu apēdīs Zaļzaķis un cik Zilzaķis. Visi varēja uzspēlēt pūpolfutbolu un 

beigās fotosesija ar zaķiem, Olu XXL un pasākuma vadītājiem. Bērniem patika, bet Uldis un 

Vladislavs pat pieteicās vadīt nākamo pasākumu.”  

Savukārt pamatskolas skolēniem bija „Lieldienu pieccīņa". Tā tika iesākta ar olu 

parādi – modes skati. Skolotāja Diāna Bravacka, šī pasākuma organizatore, atzina, ka visi 

bija centušies un žūrijai bija ko darīt. Pēc tam skolotāja turpināja stāstījumu: „Pēc tāda ie-

vada jeb iesildīšanās turpinājās prasmju atklāšana pieccīņas disciplīnās. Klasēm vajadzēja 

izkrāsot olas "Riebiņu vidusskolas gaumē (stilā), pierādīt savu prasmi trāpīt mērķī, metot 

"viltotās olas" dažādu punktu skaitu nesošos mērķos, pabeigt zīmējumu un sacerēt pēc tā 

savu versiju – stāstiņu vai dzejoli par izdomāto sižetu, kopīgi to prezentējot, kā arī risināt 

"Sarežģītās olas" (krustvārdu mīklu par Lieldienām un tīkla mīklu, kurā jāatrod piena pro-

dukti). Te žūrija dikti uzjautrinājās, jo skolēni pie piena produktiem vēlējās pieskaitīt arī 

bulli...  Pasākuma noslēgumā varēja knaulēties ar līdzpaņemtajām olām un katra klase tika 

pie kāda titula, kā „Skolas Lieldienu patrioti”, „Trāpīgākie metēji”, „Prātīgākie šūpotāji”, 

un kāda putna spalvas, ar ko iekrāsot pavasari.”    

Vecāko klašu skolēni visi kopā dekorēja klases Lieldienu olu. Kas tik uz tām netika 

atainots! Gan noskaņojums, gan aktuālākās lietas klasē, gan kolektīva sapņi, ieceres. Visi 

bija tik ļoti aizrāvušies ar krāsošanu, zīmēšanu un līmēšanu, ka pat kāju izlocīšanai jautrā 

dancī īsti nepalika laika. Bet kopumā ir skaidrs viens – olas krāsošana ir viens labs, klasi 

saliedējošs pasākums! ;) 

Direktora vietniece Rita Pudāne 

 

Saulainā pēcpusdienā krievu folkloras pulciņa dalībnieki 

devās ārā, lai atzīmētu Lieldienas pēc senām tradīcijām. 

Skolēni ripināja un sitās ar olām, šūpojās. Iemācījāmies 

rotaļu „Šikutēni, šekutēni”. Mums ilgi negribējās doties 

atpakaļ skolā, jo laiks beidzot bija īpaši saulains un 

silts.  Paldies skolotājai Innai Kabarei par organizēto 

aktīvo nodarbību! 
Krievu folkloras pulciņa dalībnieces  

L. Stabulniece un L.Zalāne  
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 Šogad Lieldienās nolē-

mām iepriecināt SAC 

“Rušona” iemītniekus. 

Cenšamies neaizmirst 

savus draugus, pēc ie-

spējas biežāk viņus ap-

ciemot. Mēs sagatavo-

jām nelielas dāvanas gan 

katram senioram, gan 

katram pansionāta darbi-

niekam. Izveidojām 

skaistu pavasara ziedu 

pušķi, nokrāsojām olas 

un 3.aprīlī  devāmies uz 

Gailīšiem.   

     

 Sociālās aprūpes centru apmeklējam ar prieku, jo zinām, ka tur mūs gaida. Katru reizi, kad 

tur ierodamies, cenšamies atnest ne tikai mazas dāvaniņas, bet arī jauku noskaņojumu, jo mēs sa-

protam, ka katram cilvēkam ir nepieciešama uzmanība, rūpes un labestība, kas nāk no tuviniekiem 

un apkārt esošiem cilvēkiem! Esam gandarīti par to, ka varējām un pratām saglabāt mūsu tradīciju 

– apmeklēt pansionāta iemītniekus. Liels prieks bija par mājīgi  un gaumīgi noformētajām telpām. 

 Koncerts šoreiz bija atšķirīgs no ierastajiem, bet īpašs un pārdomu raisošs. Pavisam savādāk 

ieskanējās, varbūt jau daudzreiz dzirdētu, dziesmu vārdi., kuras izpildīja Riebiņu vidusskolas sko-

lotāju ansamblis. Mums pretī raudzījās gaišas sejas un varēja just, ka cilvēki kavējās atmiņās, bet 

citi dziedāja līdz. 

     Stāsta 4.klases audzinātāja Līga Jermoloviča: “4.klases skolēni iesaistījušies projektā “Sporto 

visa klase”, kurā līdz ar sportiskām aktivitātēm ir jāpaveic arī kāds labais darbs, kas dod papildu 

punktu konkursa kopvērtējumā. Mēs izdomājām, ka vēlamies iepriecināt vecos un vientuļos cilvē-

kus, kuri dzīvo pansionātā. Noskatījām labu ideju un pašu spēkiem paveicām darbiņu, lai vecajiem 

ļaudīm būtu kāds prieciņš, kāds našķītis.”  

 Daudz sirsnīgu un pateicības pilnu vārdu veltām skolas ēdnīcas meitenēm par “garšīgo” dā-

vanu, skolotājai Solvitai un Līgai par radošo pašizpausmi, dziedošajām meitenēm Žannai, Sani-

tai, Līgai, Ritai, Ārijai! 

 Vislielākais gandarījums par paveikto bija mīļums un asaras pansionāta iemītnieku acīs. Ne-

mainīgi šie pasākumi ienes siltumu, gaišumu, pozitīvu emociju pārbagātību un tālāk darboties spa-

ru un vēlmi mūsos visos!   

 Sirsnīga pateicībā SAC “Rušona” vadītājai Ingunai Rubanei un viesmīlīgajiem darbinie-

kiem! Visiem bija ļoti labs noskaņojums. Bet kā gan citādi? Ir taču Lieldienas! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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5aprīlī Riebiņu vidusskolas 10. - 12. klases skolēni tikās 

ar  Riebiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistu Rolandu Nagli un Latvijas Radio raidījuma 

”Kolnasāta” producenti, Latgalīšu kulturys ziņu portāla „Lakuga.lv” redaktori Vinetu Vilcā-

ni projekta „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ietvaros. Tikšanās laikā jauniešiem bija iespēja 

iepazīties ar Latgales reģiona mediju pārstāvjiem, noskaidrot žurnālista profesijas izaicinājumus un priekš-

rocības, kā arī saņemt atbildes uz jautājumiem medijpratības jomā. Īpašs paldies Riebiņu vidusskolas kar-

jeras speciālistei I. Zenovjevai par atbalstu un sadarbību tikšanās organizēšanā. 

Projekta dalībnieces un organizatores Ā. Pudule, N.Smukša 

Mūsu skolas projekta "Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai" 

darba grupa-komanda tikās programmas ieviešanas reģionālajā se-

minārā "Veiksmes un izaicinājumi" Līvānos, kur skolas dalījās pie-

redzē par materiālu aprobāciju. Pedagogi varēja iedvesmoties turp-

mākajai projekta darbībai un ieskicēt sadarbības iespējas jau vasa-

ras nogalei. Tad tiek plānots, ka projektā iesaistījušies un medijpra-

tību metodiku apguvušie pedagogi vadīs kursus jau  plašākam inte-

resentu lokam savā reģionā, lai informētu un iedrošinātu medijpratī-

bu apguvei arī apkārtējo skolu mācībspēkus. Riebiņu vidusskola 

šajā aktivitātē sadarbosies ar Līvānu 1.vidusskolu. Nākamais semi-

nārs plānots kā kursi ar IAC apliecinājumu.  

Noslēdzās 20017./2018.m.g. starpnovadu  sacensības florbo-

lā. 5.aprīlī sacensībās Preiļi 1.pamatskolā piedalījās Preiļu 

valsts ģimnāzijas, Līvānu 

1.vidusskolas, Aglonas vi-

dusskolas un Riebiņu vi-

dusskolēnu komandas. Mū-

su zēni  izcīnīja otro vietu. 

Bija liels prieks un ganda-

rījums vērot mūsu sportistu 

sniegumu uz laukuma. Re-

zultatīvākais spēlētājs bi-

ja Dainis Griboniks, ku-

ram asistēja zēni no 11. 

klases.  

Apsveicam zēnus un skolo-

tāju Mārīti Pokšāni!  
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12. aprīlī Riebiņu vidusskolā viesojās Mobilais 

zināšanu ekspresis – speciāli veidots Eiropas Sa-

vienības zināšanu autobuss sākumskolas skolē-

niem, lai rosinātu viņus atraktīvā spēlē  izzināt 

par Eiropas Savienību. Katrs skolēns saņē-

ma  savu pasi „PAŠIŅŠ” un balviņas. Kamēr 

„Mobilajā zināšanu ekspresī” Eiropu izzināja sā-

kumskolas skolēni, ar pamatskolas un vidussko-

las skolēniem tikās Eiropas Savienības vēstneši – 

„Eiropas kustība Latvijā” prezidents Andris Go-

biņš un multimākslinieks Kaspars Blūms Blūma-

nis. Šī gada vēstnieku tikšanās moto ir „Grāb mil-

jonu!”, miljonu atšifrējot kā miljonu zināšanu, sajūtu, domu, ideju un mirkļu, kas veido mūsu pieredzi, iz-

pratni, vērtību un ļauj apzināties, ka mēs katrs jau esam miljonārs!  

Un, protams, ikviens skolēns tika aicināts 9. maijā palepoties ar savu zināšanu miljonu un piedalī-

ties Eiropas eksāmenā.                            Sociālo zinību skolotāja Ārija Pudule 

11.aprīlī 7 orientēšanās interesenti no Riebiņu vidusskolas devās 

uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas 

muzeju  mēroties spēkiem ar sa-

viem vienaudžiem. Skaistā vietā 

Juglas ezera krastā pie senām sē-

tām no visiem Latvijas novadiem, 

staltām priedēm ar karti rokā un 

vēlmi sameklēt vajadzīgo kontrolpunktu baudījām sacensību 

prieku, pārbaudot arī savas spējas. 

Kvalifikācijā Gatis Pokšāns ierindojās 39. vietā, Ignats Vilcāns 

– 40., Nikita Baikovs – 43. vietā no 89 dalībniekiem, bet Raivis 

Šeršņovs – 30. vietā no 54 dalībniekiem. Nedaudz smagāk gāja 

mūsu komandas iesācējiem – Evijai Bergmanei-Sprūdžai, Sin-

tijai Verzai un Maksimam Piskunovam, bet pēdējie savās gru-

pās viņi arī nebija. Latvijas Skolu orientēšanās kausā piedalījās 

800 dalībnieki no 90 skolām, kas ir jauns pasākuma rekords. Mēs 

ierindojamies 57. vietā. Iesācējiem tas ir ļoti labs rezultāts. Ce-

ram, ka varēsim pilnveidoties un startēt citās orientēšanās sacensībās. Varbūt tepat netālu… 

Skolotāja Mārīte Pokšāne 
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Riebiņu novada skolu  

neklātienes radošais konkurss 

„SAJŪTI  MEŽU!” 
26.03.-06.04. Riebiņu novada skolās nori-

sinājās neklātienes radošais konkurss 

„Sajūti mežu”. Konkursa organizētāji bija 

novada dabaszinību jomas pedagogi. 

Konkursa mērķis – veicināt skolēnu inte-

resi par mežiem, Latvijas bagātību. Uzde-

vums bija attēlot piedāvāto citātu par me-

žu vizuāli.  

Tā kā mežs ir šī gada mūsu EKOSKOLAS tēma, tad konkursa organizēšanā piedalījās arī Rie-

biņu vidusskolas ekopadomes dalībnieki: Viktorija Pauniņa, Sintija Verza un Andrejs Vinogra-

dovs.  
Konkursa rezultātā tika saņemti 45 darbi no novada skolām. Iepriecināja tas, ka darbiņi tika 

veikti dažādās tehnikās: zīmēti, līmēti, griezti un veidoti no dabas materiāliem. Konkursa uzde-

vums tika veikts brīnišķīgi!  

Apbalvošanas pasākums notika 13.aprīlī Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Turpat visi kon-

kursa dalībnieku darbi ir eksponēti un apskatāmi izstādē „Sajūti mežu!” 

Apvienotā novada žūrija apbalvošanai izvirzīja 12 darbus. No mūsu skolas uzvarētājas titulu 

ieguva Gunita Vjakse (4.klase) un 3.klases kopējais darbs „Putni”. 3.klases saņēma arī bibliotē-

kas simpātijas balvu! 

 Paldies visiem dalībniekiem par iesaistīšanos un Riebiņu vidusskolai par palīdzību un atbalstu 

konkursa tapšanā!                                        Novada dabaszinību jomas koordinatore Ilze Grigule 

Skriešanas entuziasti sestdienas 

sauli varēja baudīt Preiļos 

„Cīruļputenī”. Distances garums 

atbilstoši vecumam bija no 2 

līdz 8 km. Mūsu skolas koman-

dai ir labi panākumi šajās sacen-

sībās. Vienīgā soļotāja no mūsu 

skolas – Alīna Litvjakova 

(11.kl.) 5 km distancē izcīnīja 

1.vietu. Skrējējiem rezultāti ne-

daudz zemāki, jo šīs disciplīnas 

meistari veselības dēļ neva-

rēja piedalīties sacensībās.  

 
 

Un tomēr Anastasija Leitāne un Evija Meluškāne savās vecu-

ma grupās ieguva attiecīgi 4. un 5. vietu, saņemot savā īpašumā 

skaistu krekliņu ar sacensību logotipu. Raivis Šeršņovs, Gatis 

Pokšāns un Vladislavs Leitāns bija grupās ar vislielāko dalīb-

nieku skaitu, un viņiem pietrūka ātruma, lai ierindotos labāko 

sešiniekā. Arī es izbaudīju skriešanas prieku, grūtības un ganda-

rījumu par paveikto. Paldies organizatoriem par skaisto un pro-

fesionālo pasākumu.   

Vēl mūsu kaimiņi 30.aprīlī aicina uz riteņbraukšanas sacensī-

bām. Pavasarim vārti vaļā, kustamies aktīvāk! 

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 
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 13.aprīlī Līvānos norisinājās ikgadējais Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folklo-

ras kopu sarīkojums, kas reizē ir arī skate, „Zynu, zynu tāva sātu” („Kuozys”). Tas notiek nemate-

riālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku 

2018” ietvaros. Šis pasākums ir Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu gada veikuma izvērtē-

jums, problēmu un to risinājumu apzināšana. Novadu sarīkojumus (skates) vērtē VISC izveidota 

ekspertu komisija: Māra Mellēna, Dina Liepa, Anete Karlsone un Dace Circene. 

Dienvidlatgales skatē piedalījās folkloras kopas no Vārkavas un Līvāniem, Rožupes un 

Pelēčiem, Naujenes un Aglonas, Preiļiem un Salas, un, protams, mēs – „Jumalāni” no Riebiņiem. 

Sarīkojuma pirmajā daļā katra kopa sniedza 7 minūšu programmu, demonstrējot savas 

prasmes vienā vai vairākos folkloras žanros atbilstoši šī mācību gada tēmai „Zinu, zinu tēva sētu”. 

„Jumalānu” programmā bija muzicēšana uz kāzu traukiem (paldies mūsu pavārei Anitai Caku-

lei!), precību stāsts, dziesma un rotaļa. Dziesmas mācījāmies no folklorista A.Vasiļevska pierak-

stītajām, rotaļu – no folkloras kopas „Jumaļeņa” repertuāra, bet stāstu Evijai bija izstāstījuši vec-

vecāki.  

Rezultātā – I pakāpes diploms! 

Līvānos bija skatāma arī seno kāzu fotogrāfiju izstāde. Arī mēs tajā piedalījāmies. Paldies 

par sagādātajām fotogrāfijām Jūlijai Vaivodei, Nadeždai Gorinai, Diānai Bravackai, Sanitai 

Upeniecei un noformējumu skolotājai Anitai Punculei. Savukārt skolotāja Solvita Volonte sarū-

pēja jaukas dāvaniņas ciemakukulim. Otrajā daļā bija garais degustācijas galds “Lobumi nu 

munys tāva sātys”, „Prasmju skola” un radošās darbnīcas, kā arī „Lielais rotaļnieks” un sadanco-

šana.  Visas folkloras kopas 19. un 20. maijā tiksies Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Na-

cionālajā sarīkojumā. Šogad tas būs tepat, Līvānos. 

Direktora vietniece Rita Pudāne 

13. un vēl piektdiena! Daudzi baidās no tāda salikuma. Bet tikai ne „Jumalāni”!  
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Pavasaris nāk ar jaunām aktivitātēm un izaicinājumiem. 19.aprīlī notika skriešanas sacensības Vār-

kavas vidusskolas teritorijā. Ar labiem panākumiem rudens krosa stafetes noslēdzās  pašiem jaun-

ākajiem skrējējiem: Helēnai Keitai Jeļņikovai, Katrīnai Dambai, Anastasijai Leitānei, Raitim 

Danilovam, Arturam Valteram un Nikitam Baikovam. Viņi 6x500m distancē uzrādīja otro la-

bāko rezultātu. 6.-7. klašu grupā izcīnīta 4.vieta, Vecākajās grupās arī bija sīva konkurence. Pal-

dies ik vienam skrējējam, kas pašaizliedzīgi veica distanci, jo tikai kopā izdevās izcīnīt 4. vietu 

vidusskolu kopvērtējumā. 

 
 

19.aprīlī Viļānu vidusskola rīkoja ikgadējo vokālo izpildītāju-

solistu konkursu „Aprīļa pilieni”. Šī konkursa mērķis ir veicināt 

bērnu un jauniešu muzikālo spēju attīstību un radošo pašizteikša-

nos uz skatuves. Otro gadu arī mūsu skolas labākās dziedātājas 

piedalījās šajā pasākumā, iegūstot pozitīvu skatuves pieredzi.  

Lāsma Jurkāne (6.klase) ieguva 1.pakāpes diplomu, savukārt 

Anastasija Kuprenova (1.klase) un Karina Semeņuga (5.klase) 

– 2.pakāpi. Paldies meitenēm par izturību un labu vokālo sniegu-

mu! Direktorei Inetai paldies par atbalstu!                                       Mūzikas skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža 

23. aprīlī tiek svinēta Pasaules grāmatu un 

autortiesību diena, kuras mērķis ir godināt au-

torus, kā arī aicināt cilvēkus pievērsties gan 

grāmatu lasīšanai, gan rakstīšanai, gan autoru 

tiesību aizsardzībai. 1995.gadā UNESCO 

23.aprīli ir noteikusi par Pasaules grāmatu un 

autortiesību dienu. Un atkal aktīvā, atsaucīgā 

un radošā 6.klase pavadīja vienu mācību stun-

du skolas bibliotēkā, lai uzzinātu par šīs dienas 

vēsturi, parunātu par autortiesībām un ... paši 

kļūtu par autoriem – sacerētu savu pasaku. Pal-

dies skolēniem par jaukām, jautrām un brīnu-

mu pilnām pasakām!   

Skolas bibliotekāre A.Meluškāne  
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 „VEDAM DANCI” - tradicionālo deju konkurss, nemateriālā kultūras mantojuma ap-
gūšanas un pārmantošanas programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”, kura mērķis ir tra-
dicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru 

deju, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana. 
22. aprīlī folkloras kopas „Jumalāni” dejotāji piedalījās tradicionālo deju konkursa 

„Vedam danci” finālā Rīgā un ieguva III pakāpes diplomu. Uldis Pauniņš skalu dejās 
izpelnījās Lielā dejotāja titulu. Sveicam! 

Aprīļa nogalē 6.klase pulcējās uz pašu organi-
zēto pēcpusdienu "Talantu parāde Latvijai", 

kurā guva pārliecību, ka ikvienam ir kāds ta-
lants. Mūsu klase ir diezgan muzikāla, un to 

uzskatāmi demonstrēja Viktorija, Lāsma un 
Sofija, spēlējot katra citu mūzikas instrumen-

tu. Viktorija bija papildus izveidojusi arī mu-
zikālo testu, kurā klasesbiedri ne tikai atsvai-

dzināja savas zināšanas mūzikā, bet arī pierā-

dīja sevi kā uzmanīgus klausītājus. Mūsu klasē 
ir labi sportisti, un tas atklājās Amandas, 

Iļjas Smoļina un Iļjas Lavrenova talantu 
demonstrācijās, turklāt katrs no viņiem aiz-

raujas ar citu sporta veidu. Mūsu klasē aug arī 
jaunās mākslinieces Anželika un Dana, kā arī 

izklaidētāji - brīnumu rādītāji un jokotāji - 
Andrejs un Aleksandrs. Ievērības cienīgs ir 

mūsu topošā šefpavāra Maksima sniegums, 

jo viņš prot pagatavot brīnišķīgas "sejiņu pan-
kūkas". Bet klusās atpūtas (un arī sporta) 

cienītājs ir makšķernieks Lauris, kas mūs ie-
pazīstināja ar makšķerniekam nepieciešama-

jiem “instrumentiem".  Parādi noslēdza audzi-
nātāja Diāna, demonstrējot savus rokdarbus 

un muzicējot pie klavierēm. Pasākumā dejo-
jām un cienājāmies ar līdzi ņemtajiem gardu-

miem, un katrs no mums šajā pasākumā guva 

pārliecību, ka netalantīgu cilvēku mūsu klasē 
vienkārši nav. Bet talanti ir jāizkopj līdz pilnī-

bai, lai tie rādītu mūsu izaugsmi un dotu labu-
mu Latvijas ļaudīm. 

Klases audzinātāja Diāna Bravacka 
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Iekšlietu ministrija organizēja konkursu „Esi drošs – neesi pārdrošs” Latvijas skolu 7.-8. klašu 

skolēniem sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatlie-

kamās medicīniskās palīdzības dienestu, Līvu Akvaparku, A/S „Gaso”, A/S „Sadales tīkls” un 

VAS “Latvijas dzelzceļš”. Konkursa mērķis ir nostiprināt skolēnu pamatzināšanas un veicināt 

viņu izpratni par drošību ikdienā un rīcību ārkārtas  situācijās, kā arī pievērst uzmanību pro-

blemātikai, kas skar skolēnu izglītošanu ar drošību saistītiem jautājumiem. 

Konkursa pirmajā atlases kārtā piedalījās 61 komanda – 366 skolēni savu pedagogu vadībā no visas Latvijas, kuri 

elektroniski iesūtīja atbildes uz dažādiem ar drošību un pareizu rīcību ārkārtas situācijās saistītiem jautājumiem. 

Konkursa pusfināla diena—20.aprīlis. Norises vieta—Iekšlietu ministrija. Katrai no 20 pusfinālā iekļuvu-

šajām komandām bija jāveic uzdevumi un jārāda savas prasmes pareizi rīkoties dažādās bīstamās situāci-

jās. Žūrija vērtēja arī skolēnu mājas darbu –priekšnesums par tēmu «Esi drošs – neesi pārdrošs». Pusfinālā 

startēja Riebiņu vidusskolas 7.klašu komanda “Drošie septītie” un 8.klases komanda “Riebiņu drošie”.   

7.klašu audzinātājas Marta Račko un Skaidrīte Vulāne: “Esam lepnas par saviem skolēniem, ka tik īsā 

laikā viņi spēja ne tikai sagatavot radošo uzdevumu, bet arī labi sagatavoties citiem pārbaudījumiem. Prie-

cājamies, ka iekļuvām finālā. Dalība konkursā bija visnotaļ vērtīga pieredze katram dalībniekam, jo aizrau-

jošā un saturīgā veidā rosināja atkārtot ar drošību saistītus jautājumus.” 

20. aprīlī notikušajā pusfinālā komanda «Drošie septītie» bija viena no labākajām. Tādēļ viņiem ir 

izredzes finālā 24. maijā cīnīties par titulu «Visdrošākā klase» un galveno balvu – «Līvu akvapar-

ka» apmeklējumu. Kā atzīst žūrijas dalībnieki - šogad komandas parādīja patiesi labas zināšanas 

drošības jautājumos un konkurence cīņā par galveno balvu būs ļoti sīva.  

8. klases audzinātāja Alla Solovjova pauda prieku par savu audzēkņu panākumiem. Daudzo konkursu pie-

dāvājumu vidū pusaudži paši izvēlējās šo. Jānis Kokins uzņēmās komandas komplektēšanu, kā arī daudz 

palīdzēja, gatavojot atbildes uz pirmās kārtas jautājumiem. 

Skolas administrācija apsveic finālā iekļuvušo komandu “Drošie septītie” (E. Bergmane-Sprūdža, A. Je-

meļjanova, A. Mihailova, S. Verza, R. Vjakse) un izsaka pateicību komandai “Riebiņu drošie” (A. Golu-

bevs, H. Griboniks, J. Kokins, R. Luriņš, D. Rukmans) par izrādīto iniciatīvu un dalību konkursā!  
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Svarīgi, ka rūpes par vidi Riebiņu vidusskolā nav kampaņveida rīcība, bet gan ikdienas darbs un mērķis. 

Tāpēc šī gada 28. aprīļa Lielās talkas saukli “Mainām Latviju! Maināmies paši!” gribam izmantot kā atgā-

dinājumu ikvienam, ka tikai ikdienas rūpēm par labklājību un tīrī-

bu ir ilgtspēja.  

Riebiņu vidusskolas ģimenes, pedagogi un draugi Lielo Talkas 

dienu veltīja skolas apkārtējās vides sakopšanai. Lai gan paveikto 

darbu saraksts ir ļoti, ļoti garš,  darba gan vēl ir daudz, taču esam 

priecīgi un gandarīti, ka mūsu bērniem patīk tagad sakārtotā sko-

las parka teritorija!  

Šogad lielākais paldies par paveikto ir jāsaka visiem talciniekiem, 

kuri nenobijās no lietainajiem laika apstākļiem vai atrada kādu 

citu brīvu brīdi nedēļas garumā, lai paveiktu Lielajā Talkā ieplā-

noto. Aicinu ikvienu turpināt talkas laikā iesāktos darbus un rūpēties par tīru un sakoptu vidi mums apkārt 

cauru gadu. Tie ir ikdienas mazie darbiņi, kas dara lielas lietas! 

Lai darbs sagādātu patiesu prieku, atvilkām elpu un atguvām spēkus, nobaudot ugunskurā ceptas desiņas, 

ko sponsorēja biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” un sulas, ko dāvināja SIA “Cido”. 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

29. aprīlī Daugavpilī “Big Bank Skrien Latvija” Daugavpils posms 

Garo 1.maija brīvdienu laiku 

bija iespēja piepildīt ar sev kāroto. 

 Tā arī daži mūsu skolēni jau 

laicīgi izvēlējās pavadīt svētdienu 

Daugavpils ielās. Skriešanas seriāla 

„Bigbank skrien Latvija” otrajā posmā 

mēs noskrējām pusmaratona distanci. 

Laba, mērķtiecīga un pārbaudīta ko-

manda – Evija Meluškāne (5.5 km), 

Laura Stabulniece (10 km), Nikita 

Baikovs (900 m), Gatis Pokšāns (900 

m), Arnis Pokšāns (460m) un Mārīte 

Pokšāne (5,5km). Visi sasniedza savu 

mērķi, bet Nikita savā vecuma grupā 

2006.-2007.g.dz. finišēja pirmais.  
 

Apsveicam uzvarētājus! 
 

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 


