
   

 

2020.gada decembris 

Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidusskolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums 

 Pienākusi ražīga darba gada nogale, un klāt ir brīdis, kad varam pārdomāt, vai mūsu ieceres 
un vēlmes ir piepildījušās. Paldies vēlos teikt Riebiņu vidusskolas kolektīvam par ierosināju-
miem, diskusijām, laba vēlējumiem, arī kritiku un vēlmi kopīgi risināt ne vienmēr vienkāršas situ-
ācijas. Esmu gandarīta, ka mums rūp mūsu skola. Paldies visiem, kuri ar saviem darbiem bagātina 
mūsu skolu, novadu, nes Riebiņu vārdu ārpus pagasta, novada un valsts robežām. Katrs labais 

darbs, ko paveicam –sevis, savas ģimenes, draugu, tātad 
arī – savas skolas, novada un savas tautas labā – stiprina 

mūsu piederību šiem cilvēkiem, tautai un zemei… 

 Mans paldies Jums katram - par Jūsu paveikta-
jiem darbiem! 

 Mans vēlējums Jums katram- sirdī vienmēr saglabā-
sim to siltumu, ko jūtam Ziemassvētku laikā! Visa nāka-
mā gada garumā saglabāsim cerību gaismu, kas eglītes 
zaros! Ietīsim Ziemassvētkus savās šallēs – lai silda visu 

ziemu. Un tad mums katru dienu būs vairāk cerību, vairāk 
ticības, vairāk mīlestības, vairāk prieka un gaišuma! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Ziemas brīvdienas nāk ar labiem panākumiem dažādos krievu 
valodas konkursos un olimpiādēs.  

Saņemti sen gaidītie rezultāti no II Krievu valodas kā svešvalodas olimpiādes, kuru organizēja 
Sanktpēterburgas Valsts universitāte un kura notika pagājušajā mācību gadā, bet rezultātus uzzinājām tikai 
tagad, jo tā bija starptautiska mēroga olimpiāde un pandēmijas dēļ nebija iespējams organizēt klātienes 
posmu visās valstīs. Mēs to paspējam! Lūk, rezultāti: Agnija Jemeļjanova – I vieta, Karina Komlačova 
– I vieta, Kristīne Sidorova – II vieta, Laine Ševčuka – II vieta (skolotāja Inna Kabare), Jūlija Vaivode 
– II vieta (skolotāja Inna Kabare). 

Arī šī gada novembrī un decembrī piedalījāmies šajā olimpiādē, tikai tiešsaistē, veicām divus pos-
mus, gaidām rezultātus, bet sertifikātus par piedalīšanos jau saņēma Agnija Jemeļjanova (10.kl.), Karina 

Komlačova (12.kl.), Kristīne Sidorova (12.kl.), Evija Bergmane-Sprūdža (10.kl.), Anželika Mihailova 
(10.kl.) un Aleksandrs Rukmans (9.kl.).  

Tradicionāli katru gadu pārbaudām savas krievu valodas zināšanas Starptautiskajā attālinātajā 
konkursā Olimpis. Šogad Olimpis-2020 Rudens sesijā ar izcilu rezultātu piedalījās Agnija Jemeļjanova 
(10.kl.) - I pakāpe krievu valodas konkursā, I pakāpe angļu valodas konkursā un II pakāpe vēstures kon-
kursā! Gunitai Vjaksei (7.kl.) II pakāpes diploms krievu valodas konkursā, bet Amandai Klindžānei 
(9.kl.) - III pakāpe krievu valodas konkursā un II pakāpes diploms angļu valodas konkursā.  

Līdz Ziemassvētkiem gaidām rezultātus no vēl viena starptautiskā Krievijas-Čehijas krievu valo-
das konkursa „Лишь слову жизнь дана». Konkurss tika izsludināts trijās nominācijās, mēs piedalījāmies 
Krievu valodas un krievu kultūras olimpiādē. Karina Komlačova, Kristīne Sidorova, Agnija Jemeļja-
nova un Evija Bergmane-Sprūdža saņēma Sertifikātus par dalību un ielūgumu piedalīties izglītojošajā 
tiešsaistes apmācībā „Krievu valoda – kultūras un vēstures valoda” 2021.gadā.  

Paldies skolēniem par atsaucību un vēlmi zināt un darīt vairāk nekā paredzēts priekšmeta prog-
rammā!                                                                               Krievu valodas skolotāja Anna Meluškāne 

„Sirsnīgi pateica- mies 

Jums par iesaistīšanos akcijā "Pasaules lielākā mācību stunda", ga-
tavojot mācību stundas, kas palīdzēja iepazīstināt bērnus ar ANO 
Ilgtspējīgās attīstības mērķiem un līdzdarboties kopā to sasniegšanā! 
Paldies par Jūsu radošām idejām, iedomājoties pandēmiju kā portālu 
no vecās pasaules uz jauno, kuru šķērsojot varējām izvēlēties, ko likt 
mūsu ceļasomā! 
Aicinām Jūs no šī gada akcijas paņemt līdzi Jūsu ceļasomās arī pa-
teicību no UNESCO LNK par dalību akcijā "Pasaules lielākā mācību 
stunda" un LU Open Minded tālākizglītības kursu karti, lai Jūs varētu 
izvēlēties lekciju kursus, kas Jums patīk un apgūt tos Jums ērtā laikā 
un vietā.   
Lai Jums patiesi gaišs un silts Ziemassvētku gaidīšanas laiks! 
Cerot uz turpmāku sadarbību, Alise Oļesika ASP Nacionālā koordinatore” 

Pateicības par veiksmīgu dalību starptautiskajā izglītības akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda” saņēma 
Riebiņu vidusskolas pedagogi Diāna Bravacka, Marta Račko,  Ārija Pudule, Ilze Grigule, Inna Ze-
novjeva. Paldies MŪSU skolotājiem! 
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Beidzoties sarežģītajam, ar pandēmijas 
zīmi apzīmētajam gadam, var papriecā-
ties, ka Latvijas un Lietuvas kaimiņu 
būšanu un gribu iepazīt viens otru nevar 
apdraudēt nekādi ierobežojumi. Šķērsot 
robežas un pacelties pāri ikdienišķām 
rūpēm lieliski palīdz grāmatu lasīšana – 

to šogad pierādīja Riebiņu vidusskola, 
kuru drīz sasniegs lietuviešu bērnu un 
jaunatnes rakstnieku  grāmatu dāvinā-
jums – tā šogad tiek pagodinātas skolas, 
kuras 2020. gadā piedalījās starptautiska-

jā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotē-
ku projektā „Baltu literatūras nedē-
ļa” 

Pateicoties projekta sponso- ru atbalstam, 15 Latvijas skolu bibli-

otēku krājumus bagātinās grafiskais Jurgas Viles un Linas Ita-

gaki stāsts „Sibīrijas hai- ku” (2020). Skolas, kurās piedalījās 
sākumskolu bērni, vēl sa- ņēms rakstnieka Marjus Marcinkevi-
ča pasaku „Svizis” (2019, māksl. Lina Dudaite), bet skolas, ku-
ru aktivitātēs iesaistījās ve- cāko klašu skolēni – saņems jaunas 
lietuviešu rakstnieces Kotrī- nas Zīles romānu pusaudžiem 
„Samainītais” (2020). Šīs grāmatas Lietuvā ir pelnījušas dažādas balvas, bet „Svizis” un „Sibīrijas haiku” šo-
gad tika iekļautas arī Latvijas Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā. 

Projekts „Baltu literatūras nedēļa” bija ieplānots 2020. gada marta beigās, taču Covid-19 pandēmijas izraisītu 
draudu dēļ tika pārcelts uz rudeni. Projekta ideja 2017. gadā radās Lietuvas skolu bibliotekāriem no Jonavas 
rajona. Tā mērķis – stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, iepazīstot radniecīgu tautu – lietuviešu un latviešu – lite-

ratūru, valodu, tradicionālo kultūru un vēsturi. Projekts jau pirmajā gadā guva lielu atzinību – katru gadu tā da-
lībnieku skaits pieaug un katru reizi pārsteidz ar bibliotekāru un pedagogu radošām idejām, skolēnu talantiem 
un ieinteresētību. 

Šogad projektā piedalījās 49 mācību iestādes. Latvijā par lietuviešu literatūru interesējās Daugavpilī, Riebiņos, 
Viesītē, Misā, Jelgavā, Kalētos, Saldū, kā arī Rīgā, Jūrmalā, Jaunogrē, Aizkrauklē, Salacgrīvā, Garkalnes un 
Iecavas novadu skolās. Projekta pasākumos skanēja kaimiņtautas valoda, dziesmas, tika lasīta un prezentēta 
pazīstamu rakstnieku daiļrade, organizētas radošās darbnīcas, filmu skates, rīkotas zīmējumu, grāmatu izstādes, 
viktorīnas. Lietuvā Jonavas rajona skolas pārsteidza ar latviešu literatūras lasīšanas maratonu, kurā piedalījās 
11 skolas un gandrīz 1000 skolēnu un skolotāju. Projekta laikā gan Lietuvas, gan Latvijas skolās tika stāstīti 
ceļojumu iespaidi, skol-ēni interesējās par kaimiņtautas pārstāvjiem savā skolā vai pilsētā, pētīja ģeogrāfiju, 
kulināriju, tūrisma objektus, bet ar saviem darbiem un atradumiem dalījās projekta Facebook grupā. 

Riebiņu vidusskolas bibliotekāres Annas Meluškānes vadībā tika organizēts pasākums „Lietuviešu mākslinie-
ki un Riebiņi“, kurā savijās gan mūzika un vēsture, gan māksla un valodas. Nodarbībās tika salīdzinātas lietu-
viešu un latviešu valodas, tika runāts par lietuviešu mākslinieka Mikaloja Konstatīna Čurļoņa daiļradi, dalījās 
ar saviem iespaidiem no braucieniem uz Lietuvu. 

Baltu literatūras nedēļa visiem dalībniekiem sagādāja labas emocijas, iespaidus un atklājumus, tāpēc projekta 
organizatori cer, ka projekts veiksmīgi turpināsies arī turpmāk, iesaistot ne tikai jaunas skolas, bet arī rakstnie-
kus un tulkotājus, kā arī jaunus partnerus un atbalstītājus. 2021. gadā projekta dalībniekiem no Latvijas vērtīgas 
lietuviešu autoru grāmatas jau gatavojas dāvināt Lietuvas Republikas vēstniecība. 

https://www.facebook.com/groups/276831082747361/
https://www.facebook.com/groups/276831082747361/


4  

 

Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās, 

Šis brīnums, brīnums tūkstošgadīgais, 

Šīs atbalsis no kāda tāla zvana, 

Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana, 

Šis siltums, smaržu pilnais gaiss. 

Lai kādus vārdus lūpas sacīt steigtu, 

Visskaistākos jau pateicis ir kāds, 

Lai sirdis atvērtu, lai svēto stundu sveiktu, 

gadsimtiem atkārtoto vēsti teiktu – 

Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts!  

 Šogad Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
skolā daudz neparastāks – bez 

koncerta, bez kopīgi pašcepto pi-
parkūku smaržas, bez Ziemassvēt-
ku balles. Tomēr ikvienam bija 
iespēja šo laiku padarīt gaišāku, 
sadodoties rokās labestībā, ieprie-
cinot citam citu, palīdzot Riebiņu 
baznīcai sagatavot īpašos rotāju-
mus un sagatavojot dāvaniņas cil-
vēkiem, kas jūtas vientuļi.  Pašu 
spēkiem no ikdienā izmantoja-
mām lietām iespējams radīt skais-
tas un oriģinālas dekorācijas, kas 
radīs siltu svētku atmosfēru un 
priecēs apkārtējos. Lai ikvienam 
izdodas izdarīt kādu labu darbu 

tieši šajā – Ziemassvētku gaidīšanas laikā! 
            Lai vairojas prieks, skaistums, gudrība! Tās ir dāvanas, kuras vēlētos saņemt ikviens. Zie-
massvētku brīnumu laikā atliek vien noticēt!  

 Riebiņu vidusskolas TOP 10 5. - 12. klase:  
Jemeļjanova Agnija, Bergmane - Sprūdža Evija, Vjakse Gunita, Nagle Viktorija, Patrejeva Dana, 

Rubļova Jūlija, Komlačova Karina, Upeniece Evelīna, Jurkāne Lāsma, Nagle Katrīna. 
Labinieki 5. - 12. klase:  

Damba Katrīna, Rumaka Evelīna, Volonte Adriāna, Meluškāne Sannija, Upenieks Matīss, Verza 
Sandis 

Labinieki sākumskola:  
Zagrebajevs Romāns, Komlačova Zlata, Pastare Anitra, Šebeko Vladislavs, Naglis Toms, Pokšāns 
Arnis, Kurilovs Renārs, Jurkāns Roberts, Koroševska Daniela, Lavrenovs Imants, Pastare Signija, 
Saulišs Nauris, Šķirta Gabriels, Tuča Santa Viktorija, Žavners Andrejs, Komlačovs Oļegs, Kupre-

nova Darja, Litauniece Patrīcija, Maslobojevs Gļebs, Patrejevs Andrejs. 

LEPOJAMIES AR SASNIEGUMIEM!  

Šoreiz labākos skolēnus mācībās sveicam attālināti!   
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 Un arī šogad mūsu skolā un visu mājās- RIEBI-

ŅU vidusskolā ir svētku sajūta – īpašā, ne ar ko citu 
nesalīdzināmā, tikai mūsu Ziemassvētku noskaņa. Mū-
su mīlestība ir ietīta svētkiem sapostajās telpās, mīļos 
vārdos un sveicienos saviem tuvākajiem. Tā mūs bagā-
tina ar visu, kas dots citiem un kas saņemts pretī…     

Un nu arī mums ir laiks lielajā „dāvanu maisā” salikt 
visus mūsu labos darbus, lai Ziemassvētku vecītim bū-
tu prieks atnākt pie mums.  

Viņš ir klāt, jo mūsu skola ir v i e t a , k u r 

notiek brīnumi, tiek vairots labais un gaišais, kur ne 
tikai saņemt, bet arī dot un radīt. Te dzīvojam mēs - riebinieši!  Mums pieder kopīgas dziesmas, ro-
taļas, dejas. Mēs saņemam saldumu paciņas un liecības, priecājamies par kopā būšanu. Kāpēc mums 
tas viss būtu jādara kaut kur citur, ja šeit jūtamies savā vietā!  
 Tas, ko tu uztver ar prieku un mīlestību, noteikti padalīsies savā spēkā un atbalstīs tevi arī turp-
māk. Esi pateicīgs visiem un par visu! Un plauksti tur, kur tu esi! Šeit un tagad! Jo nav tevis nekur 
citur... 
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Ir taču tik labi, ja varam paļauties un uzticēties viens otram un sajust- mēs esam starp savējiem... Bez tam: 
šajā laikā, kad reizēm sliktās ziņas bez paguruma skrien pārmākt labās, – MEŽS NO TĀ IR ATBRĪVOTS. 

Mežā sliktās ziņas vienkārši neienāk! Ienāk miers, uz brīdi aizglāstot pierē ievilktās rūpju grimases…    
Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem! 

 

ir skaistākais laiks 

es Ziemassvētkus gaidu 

un sapņus par sniedziņu kas 
snigs 

uz to pusi raidu  (U. Auseklis) 

Tūlīt, tūlīt jau tie būs klāt! Zie-
massvētki un Jaunais gads. Lai 
visiem tie ir silti, mīļi, ģimeniski! 
Lai visiem stipra veselība! Lai 
daudz radošas izdomas par brīniš-
ķīgu svētku laika pavadīšanu mā-
jās, drošībā!  

Paldies visai skolas saimei un 

skolēnu vecākiem, ka arī pašreizē-
jā situācijā esam godam nonākuši 
līdz I semestra beigām! 
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Programma „Piens un 
augļi skolai” paver ie-

spēju ne tikai apēst gar-
du, veselīgu augli vai 
izdzert pienu, bet arī 
pārrunāt ar bērniem ve-
selīga uztura jautājumus, 
tā nozīmi, pagatavot 
kaut ko garšīgu un… 
izspēlēt kādu spēli. 
 D e c e m b r ī 
skolotāju Rutas 

Vjakses un Valē-
rija Jurkāna va-

dībā 1. ,2. ,4. - 6.klasē norisinājās unikālas galda 
spēles „Svaigi un veselīgi!” turnīri. Kāpēc unikālas? Šī 
galda spēle ir vie- nā eksemplārā, jo to izveidojusi sko-
lotāja Ruta. 
Spēles laikā bērniem bija iespēja gan izdzīvot spēles azartu, gan atbildēt uz dažādiem jautājumiem 
par piena produktiem, augļiem un dārzeņiem, kurus vairākos grūtības līmeņos bija sagatavojuši 
skolotāji Ruta un Valērijs. Līksme un aizrautība bija liela un neviltota! Savukārt 1.klases skolēni 
ar savu audzinātāju Anitu Randari klases stundā apsprieda veselīga uztura nozīmi un – pats gal-

venais! – pagatavoja augļu salātus. Kā jau pašu gatavoti – tie bija īpaši garšīgi! 
 Pavisam drīz mūsu mājās ienāks visskaistākais Ziemassvētku un Jaunā gada krāšņums un 
prieks – eglīte. Varbūt kādā blakus krāsainajiem bumbuļiem greznosies mūsu vecmāmiņu laiku 
svētku rota – pašu dārzā audzis un līdz ziemai saglabāts ābols. Arī tā var celt godā veselīgo našķi – 

ābolu.                                                                                               Direktora vietniece Rita Pudāne 

 Izglītības un zinātnes ministrija 
Riebiņu vidusskolai piešķīra 14 por-
tatīvos datorus, lai veiktu tehnoloģis-
kā nodrošinājuma uzlabošanu izglītī-
bas iestādē. Datorus uz skolu piegā-
dāja uzņēmums “Baltijas informāci-
jas tehnoloģijas”  
 Kopumā datorus saņēma 425 
skolas, kuras tos varēs izmantot gan 
ikdienas mācību procesa modernizē-
šanai, gan attālināto mācību nodroši-
nāšanai. 
 Katrai iestādei paredzētā porta-
tīvo datoru skaita noteikšanā ņemts 
vērā izglītības iestādē esošais izglīto-
jamo skaits 2020.gada 1.septembrī 7.
- 12. klašu grupā.  



 Sirsnīgs, smaidīgs, pozitīvs, ļoti atsaucīgs un pretimnākošs, iecietīgs un pacietīgs, skaidrojot dažādas 
datorgudrības. Liels prieks, ka skolā ienāk jauni cilvēki ar savām idejām, ar savu jaunību un tuvumu 
tiem jauniešiem, kas vēl ir skolēni. Un liels lepnums par to, ka Jānis ir mūsējais. 

 Viņš ir atbildīgs, izpalīdzīgs un ļoti labi pārzina IT, kā arī pilnveido skolas vidi un atbalsta visa veida 
izaicinājumus un jauninājumus.  

 Paldies par atbalsta sniegšanu (IKT jomā), izpalīdzību, par vienmēr pozitīvo noskaņojumu, labvēlīgu 
attieksmi ar kolēģiem. 

 Pozitīvs, ļoti izpalīdzīgs, smaidīgs, komunikabls, jautrs, un sirsnīgs cilvēks, uzklausīs un atradīs risi-
nājumu jebkurai tehniskai problēmai, kas rodas darbā ar tehnoloģijām. 

 Ļoti daudzas lietas sakārtojas, kad skolā ir Jānis. Darbīgs, aktīvs un atbildīgs darbinieks. Ļoti palīdz 
ar IT tehnoloģijām, akreditācijas procesā bija noorganizētas tiešsaistes... Daudz palīdz arī jaunie-
šiem, ļoti patīk bērniem. Pozitīvs cilvēks. Man ir prieks, ka pazīstu Jāni!!! 

 Entuziasts, profesionālis, izpalīdzīgs, atbildīgs, inovatīvs un kreatīvs, erudīts. 
 Jānis ir atsaucīgs, vienmēr gatavs palīdzēt, ir zinošs savā jomā. Jānis ir pozitīvs, nekad nedusmojas, 

bet ar smaidu atrisina mūsu "datorproblēmas". Ļoti palīdz skolēniem  ZPD rakstīšanas laikā-tehniski 

pareizi sakārto darbus!!! 
 Strādā ātri, kvalitatīvi, ar smaidu. 
 Vienmēr laipns, atsaucīgs, palīdzēs un iemācīs. Prot strādāt gan ar skolotājiem, gan ar skolē-

niem.  Daudz palīdzēja skolēniem ZPD darbu laikā, skolotājiem - apgūt jaunu mācību platformu, 
pateicoties kurai mums ir DAUDZ vieglāk strādāt attālināti. Uzskatu, ka pateicoties Jāņa profesionā-
lam darbam un zināšanām bija nodrošināta tehniskā puse akreditācijas laikā. Un vispār sakārtota šī 
joma skolā. Izcils IT speciālists! Prieks, ka skolā strādā mūsu pašu audzēkņi, no kuriem mēs varam 
mācīties! 

 Gada darbiniekam izvirzu sirsnīgu, izpalīdzīgu , jautru, dzīvespriecīgu cilvēku, sava amata LIET-
PRATĒJU Jāni Čižiku 


