2012.gada maijs

Kopsalikums, teksti I. Anspoka, foto—R. Pudāne, V. Stepanovs

Maijs—pavasara smaržu un burvību mēnesis. Kā brīnumputns no pasakas: atlaidās, izpleta spārnus, apbūra visus ar ziedu smaržu un krāšņumu un aizlaidās, notraukdams ziedlapiņas sev līdz..... Arī skolā notikumi dzina cits citu, neļaudami snaust un atslābt...

Laiks, kad dabā viss plaukst un smaržo, kad ikviens Latvijas stūrītis šķiet ar sauli pielijis, jo pieneņu dzeltenums gluži vai apžilbina acis, ir arī laiks, kas ar satraukumu – gan priecīgu, gan mazliet bažīgu pārņem ikvienu skolu. Ir klāt eksāmenu laiks! Valsts
pārbaudes darbu sesija sāksies jau 8.maijā ar valsts valodas ieskaiti 6.klasei, 9.klasēm pirmais eksāmens ir 23.maijā, savukārt
vidusskolēniem pirmais centralizētais eksāmens būs 22.maijā angļu valodā. Paši mazākie—1.klases izglītojamie rakstīs Riebiņu
novada diagnosticējošo darbu.
Skolēniem, kas mācās devītajā klasē, 2012.gada maijā un jūnijā jānokārto četri eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē un vienā svešvalodā pēc paša izvēles. Savukārt tiem skolēniem, kas izglītību
iegūst kādā no mazākumtautību valodām, būs jākārto arī piektais eksāmens – savā dzimtajā valodā.
Vidusskolu beidzējiem jākārto ne mazāk kā četri eksāmeni – obligātie centralizētie eksāmeni latviešu valodā,
matemātikā un svešvalodā, kā arī viens izvēles eksāmens. Kopumā centralizētie eksāmeni paredzēti deviņos
priekšmetos. Lai veicas !

Riebiņu vidusskolas deju grupa „Deju ritmi” (vadītāja Rimma Gavrilova) 4.maijā piedalījās Starptautiskās dejas mākslas izstādes-festivāla
„MAGIC DANCE EXPO 2012” Mūsdienu deju lielkoncertā „Durvis vaļā”.
Kopā ar vairāk kā 1300 dejotājiem Ķīpsalas izstāžu hallē visas dienas garumā notika mēģinājumi un deju soļa iesildīšana. 4.maija svētku dienas
vakars noslēdzās ar atraktīvu dejotāju, krāšņu tērpu, intriģējošu ēnu un
gaismu šovu; show, hip- hop, break dance, laikmetīgo un džeza deju lielkoncertu skatītāju un deju mīļotāju priekam.

Maija sākums jau kuru gadu
mūsu skolā iezīmējas ar pasākumu virkni, kas veltīti Mātes dienai un Starptautiskajai ģimenes
dienai(15.05.).
Šogad ,kā ierasts, 11.maijā
māmiņas un citi skolēnu ģimenes locekļi varēja kļūt par tradicionālā atskaites koncerta skatītājiem. Savu prasmi un varēšanu
rādīja 4 tautas deju kolektīvi
skolotājas Anitas Randares
vadībā, divas mūsdienu deju
grupas (vadītāja Rimma Gavrilova), lieli un mazi dziedātāji, kurus dziesmu pasaulē vadīja Ārija Bergmane-Sprūdža, leļļu
teātris ( vadītāja Inna Kabare), Rolanda Nagļa
ģitāristi, Ernests Zalāns. Koncertu vadīja Elīna
Joņeva un Uldis Zalāns.
Tāpat skolas telpās bija skatāmas vairākas
izstādes, kā „Re, ko prot mana māmiņa!”,
„Mans tētis armijā”, „Sports Riebiņos (1976-2006)”.
Origami pulciņa meistarklasē
bija
iespēja sagatavot apsveikumu svētkos.
Ciemiņiem
patika, mums
arī!

Puķes vai ziediņi?
Mīļā māmiņ!
Jautāju sev.
Māmiņa, māmiņa, ko tu dari?
Zili, balti, sarkani...
Māmiņa, māmiņa, kur tu biji?
Kādi vēl ir ziediņi?
Māmiņa, māmiņa, staigāsim
kopā!
Lieli, mazi, smaržīgi....

Māmiņa, māmiņa, mīlēsim kopā!
Dāvināšu tos visus
Māmiņa, māmiņa, spēlēsim
kopā!
Savai mīļai māmiņai!
Māmiņa, māmiņa, būsim laimīgas kopā!
Lai dzīvo viņa laimīgi,

16.maijā uz tikšanos Riebiņu vidusskolā ar savu nākamo skolotāju Anitu Randari, uz
svētku koncertu un pētniecisku ekskursiju pa skolu ieradās nākamie pirmklasnieki.

Mūsu skolotāji – laureātu godā
pedagogu metodisko izstrādņu skates noslēguma kārtā
Arī šogad Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm organizēja
pedagogu metodisko izstrādņu skati. Skates mērķi bija sekojoši:
1.
Aktivizēt pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu Latvijā, popularizējot pedagogu labās prakses piemērus
audzināšanas darbībā un interešu izglītībā;
2.
Sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un
īstenošanu;
3.
Veicināt saturīgu un lietderīgu klases stundu plānošanu un īstenošanu.
2012.gada aprīlī skatei iesniegtos darbus vērtēja VISC izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija. Vērtēšanai tika iesniegti 127 darbi no vispārizglītojošām skolām un profesionālās izglītības iestādēm (94 darbi audzināšanas darbībā un 33 darbi interešu izglītībā). 9.maijā Rīgā, Strūgu ielā 4, VISC notika metodisko izstrādņu skates noslēguma
pasākums. Laureātu vidū ir mūsu skolotāji:
Rita Pudāne un Ārija Bergmane Sprūdža ar
darbu
“Interešu
izglītības
programma:folkloras kopa “Jumalāni”” ieguva II pakāpes diplomu un skolotāja Alla Solovjova ar
darbu “Origami mākslas apgūšanas programma” ieguva III pakāpes diplomu. Sirsnīgi
sveicam!
Visi mūsu skolas iesniegto darbu autori ir
lūgti slēgt vienošanos par darbu nodošanu
VISC metodiskā kabineta rīcībā. Īpaši uz to
tiek aicināti I un II pakāpes laureāti, kuru
darbi vai atsevišķas idejas tiks piedāvātas publicēšanai krājumā sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC.

Projekta „Atjaunojamo energoresursu pielāgošanas iespējas Latgales reģionā, Utenas apriņķī
un Paņevežas apriņķī” ietvaros tika rīkotas
peldēšanas sacensības
10.maijā Lietuvas pilsētā
Anikščai notika peldēšanas
sacensības, kurās piedalījās 5
skolu komandas no Kupiškis
(Lietuva), Anikščai (Lietuva),
Rēzeknes un Riebiņiem. Sacensības bija izsludinātas laikus, tāpēc tām varēja arī sagatavoties. Te nu jāsaka milzīgs
paldies gan mūsu skolas direktorei Inetai, gan Riebiņu novada domei, kas parūpējās par to, lai
komandai (Elīza Kabakova, Anna Škuratova, Olga Kozlova,
Ruslans Daņilovs, Kristaps Pastars, Viktors Maslobojevs un
Arturs Stabulnieks) būtu iespēja aizbraukt uz treniņnodarbībām Daugavpils Olimpiskā centra peldbasainā.
Sacensības notika 3 disciplīnās: zēniem 100 m, meitenēm 50 m un stafete jauktai komandai 4x50. Mums, protams,
bija grūti konkurēt ar Rēzeknes sporta skolas peldēšanas nodaļas audzēkņiem, tomēr stafetē sīvā cīņā ar mājiniekiem mēs ieguvām 3.vietu. Stafetes komandas sastāvā bija Elīza Kabakova, Anna Škuratova, Ruslans Daņilovs
un Kristaps Pastars. Arī kopvērtējumā mūsu skolas komanda ierindojās 3.vietā. Individuāli mūsējiem augstākos
rezultātus sasniedza Anna Škuratova (6.vieta) un Ruslans Daņilovs(8.vieta). Jauki, ka varējām piedalīties starptautiskās sacensībās un iegūt līdz šim vēl nebijušu pieredzi.
Anatolijs Isajevs, sporta skolotājs

Šogad Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar žurnālu „Ilustrētā Junioriem”
organizēja konkursu „Stāds savai skolai”, kurā varēja piedalīties 5.-9. klašu
skolēni no Latvijas skolām un gatavot rakstiskus un vizuāli noformētus darbus
konkursa uzdevumam. Esam EKOskola, un tāpēc mums ir svarīgi un nozīmīgi arvien pilnveidot savas skolas apkārtni. Prieks, ka ar skolotājas Sanitas
Upenieces gādību piedalījāmies konkursā un ieguvām vienu no balvām SIA
„Meža Rasas”, kur līdzās kokaudzētavai jau pirms daudziem gadiem sāka
veidot paraugdārzu, kurā apmeklētāji var apskatīt sev tīkamus augus, kādi tie
būs pieauguši un iegādāties mazākus izmērus kokaudzētavā. Plašie dekoratīvie stādījumi kompozīcijās veido pastaigu un mācību parku. Skaistumu raudzīt
un pēc konkursa „Stāds savai skolai” balvas braucām arī mēs. Liels paldies
skolotājai Silvijai Avotiņai par vērtīgajiem padomiem!

Pēdējais zvans—zvans, ar kuru
beidzas ierastās mācību stundas
un sākas trauksmainais eksāmenu
laiks. Vai visi tam gatavi, vai tas
atnācis negaidot, to rādīs zināšanas un vērtējumi eksāmenos? Pē-

dējā zvanā gan ar padomiem un
laba vēlējumiem neskopojās
nedz skolotāji, nedz skolēni,
nedz skolas direktore. Pirmklasnieki šiem svētkiem gatavojušies ar lielu atbildību: ja
1.septembrī divpadsmitie ieveda viņus, nobijušos, Riebiņu vidusskolā, tagad nu viss otrādi—
pirmie svinīgi sapucējušies,
zvaniņu skandinot, ved divpadsmitos pretim eksāmeniem un
izlaidumam. Skan vēlējumi dzejoļos un dziesmās. Lai veicas ne
tikai eksāmenos!

Visi grib justies droši un drošībā – droši braukt un iet, droši
atpūsties un izklaidēties, droši doties uz mežu, upi, ezeru. Lai
pirms vasaras atcerētos svarīgus drošības noteikumus, 30. maijā
skolotājas Innas Zenovjevas vadībā rīkojām Drošības dienu,
kurā ceļojām pa Drošības stacijām. Stacijas noorganizējām ne
tikai saviem spēkiem, bet arī ar ciemiņu – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākās inspektores Ingas Ziemeles, runča Rūda un bebra
Bruno, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales
reģiona brigādes Preiļu daļas komandiera p.i. Rolanda Slūkas
un inspektora Ērika Pastara, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas izpilddirektores Zentas Vucānes – palīdzību. Tā skolēniem bija iespēja aktualizēt savas zināšanas gan par ceļu satiksmes noteikumiem, gan par rīcību ugunsgrēka gadījumā, gan
par pirmo palīdzību, gan par indīgiem augiem. Noteikti bērni
uzzināja arī ko jaunu. Protams, visiem bija interesanti tuvumā
aplūkot un pat izmēģināt glābēja darba tērpu, apsveicināties un
parunāt ar Rūdi un Bruno, iejusties cietušā un palīdzības sniedzēja lomā. Lai visiem ir droša un izdevusies vasara!
Šajā dienā skolā bija arī CSDD inspektors Māris Ribinickis
un skolēniem tika piedāvāta iespēja kārtot eksāmenu un iegūt
velosipēda vadītāja apliecību.

5.klases skolēniem ar audzinātājas Natālijas Smukšas atbalstu šis mācību gads pagājis “lielo” kārtā. Urrā!

Skolotāju kolektīvs pulcējas uz
pedagoģiskās padomes sēdi

1.klases skolēni un audzinātāja Silvija Avotiņa priecājas par pašu lolotajām saulespuķītēm—būs taču par ko rūpēties arī vasarā !
“Mēs nākam ne tikai no savas ģimenes, bet arī no skolas. Skolu veido
skaista un sakopta vide, kā arī labie
cilvēki, kas tajā mācās un strādā. Es
priecājos, ka varu mācīties mazā,
bet jaukā lauku skolā.”
Ritvars Vjakse, 1.klase,
Riebiņu novada konkursam “Mūsu
novads-mūsu lepnums”

Ir aizgājis vēl viens gads. Pagātnei ks nodots zināms laika sprīdis, un aiz muguras mums paliks aizejošā
gada iecerēe, sasniege un nesasniege mērķi, grūtumi, vilšanās, prieks un laime. Mēs katrs varam izvērtēt savu guvumu un devumu šajā gadā. Un liekot uz svaru kausiem, izsvērt: kā ir bijis vairāk? Gada izskaņā
vēlos teikt paldies visiem, kas ar labiem vārdiem un labiem darbiem ir atbals(juši skolu, īpaši SIA
“Agroﬁrma ”Turība””.
Skolas direktore Ineta

Pavisam nema- kins un Karīna Komlačova. Toties
not aizritējis vēl pirmklasnieki saņēma ceļazīmi uz otro
viens
mācību klasi.
gads. Aizritējis
steidzīgs, dinamisks,
notikumiem
bagāts,
radošs. Un, protams, daudzi jo
daudzi ir pelnījuši pateicību par
atsaucību
un
darbīgumu, atzinību par izaugsmi, uzslavu par aktiviTāpat kā citus gadus pēc Labo darbu krātuvītes tika noskaidrotas
tāti.
Jaunie, košie skolas lietussar- arī labākās klases vidusskolas, pamatgi sagaidīja skolas saimi zālē uz mācī- skolas un sākumskolas posmā. Tās ir
bu gada noslēguma pasākumu, kur 12.b klase (klases audzinātāja Ruta
tika sumināti labākie skolēni, labākās Vjakse), 5.klase (klases audzinātāja
klases, aktīvi ārpusstundu darbu vei- Natālija Smukša) un 4.klase (klases
audzinātāja Anita Randare).
cēji.
Šogad labāko skolēnu vidū
Jaunums! Tika noteiktas desRasma Ormane, Andra Struka, Daiga mit nominācijas, kurām tika izvirzīti pa
Golubeva, Vija Struka, Jūlija Mihailo- trīs pretendenti. Nominācijas ieguvējs
va, Laura Golubeva, Katerīna Kozire- tika nosaukts noslēguma pasākumā.
va, Gunda Pastare, Dace Ormane. Šo Tie šogad ir Kristaps Pastars (Par
sportisku neatlaidību), Vija Struka
(Neatlaidīgākais matemātiķis), Rasma
Ormane (Dzimtās valodas zinātājs),
Karīna Komlačova (Čaklākais bibliotēkas apmeklētājs), Aļona Smolina
(Visčaklākās rociņas), Dace Ormane
(Otas pavēlnieks), Jānis Čižiks (Par
cilvēcisku izpalīdzību), Konstantīns
Mihailovs (Aktīvākais sava pulciņa
dalībnieks), Jānis Prikuls (Par neatlaidībau angļu valodas apguvē), Mārtiņš
audzēkņu vidējais gada vērtējums ir Mazjānis (Par izaugsmi un mērķtiecīno 9,4 līdz 8,7 ballēm. Atzinīgus vār- bu).
dus pelnījuši arī daudzi citi čaklie, uzcītīgie, zinošie skolēni, kam pietrūka
tikai dažu balles desmitdaļu, lai būtu
vislabāko vidū. Sākumskolnieku vidū
vislabākie ir Raivis Luriņš, Juris Ko-

Pateicības vārdus saņēma arī
skolotāji un skolas darbinieki.
Godināti tika arī veiksmīgi

sportisti kā Adrians Bergmans, Kristaps Lisicins, Maira Šmukša un Edgars Stabulnieks.
Jāpiebilst, ka labākie no labākajiem gan mācībās, gan sportā, gan
ārpusstundu aktivitātēs tika šai pašā
dienā aicināti uz Riebiņu novada mācību gasda noslēguma pasākumu Stabulnieku KN. Bet par to stāsts citā avīzes lappusē.
Mūsu skolā ir arī čakli cilvēki
ar zaļo domāšanu, jo aktīvi iesaistās
dažādās ekoaktivitātēs, arī šoreiz teicām paldies uzcītīgajiem PET pudeļu
korķu un bateriju vācējiem: Sintijai
Ķesterei, Melisai Rumakai, Viktorijai
Pauniņai, kā arī Pauniņu ģimenei un
9.b klasei.
Un, protams, visiem negaidīts
viesis bija Ziemassvētku vecītis. Šoreiz sajaucis kalendārā un mācību
gada beigas. Dāvanu maiss gan vi-

ņam bija tukšs, taču pasēdēt sev klēpī
un izteikt kādu vēlēšanos neparastais
ciemiņš ļāva gan skolēnu parlamenta
prezidentei Vijai, gan skolas direktorei
Inetai.
Cerēsim, ka izteiktās vēlēšanās par veiksmīgi nokārtotiem eksāmeniem un jauki pavadītu vasaru piepildīsies!
Rita Pudāne, direktora vietniece

Trešdien, 23.maijā, sacensībās

„Jauno satiksmes dalībnieku forums 2012” Vislatvijas tūres sacensībās Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas stadionā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas komanda
„Ceļotāji” – Austra Katkeviča, Diāna Harlamova, Ernests Zalāns, Mareks Cakuls, Dairis Ļebedevičs, Darja Komlačova skolotājas Innas Zenovjevas vadībā un
Rasma Ormane skolotāja Guntara Ormaņa vadībā.
Veiksmīgai dalībai sacensībās bērniem ne tikai jāprot
veikli braukt ar velosipēdu,
bet arī jāpārzina sava braucamrīka uzbūve, jāmāk to sa-

labot un apkopt, jāpārzina ceļu satiksmes noteikumi un jāprot sniegt pirmā palīdzība cietušajam. Visi sacensību dalībnieki saņēma O-Kartes T-kreklus un diplomus.

25. maijā pirmo reizi Silajāņu pamatskolā norisinājās gaisa
pūķu svētki, ko organizēja Riebiņu novada sociālo zinību skolotāju metodiskā apvienība. Svētkos piedalījās komandas no Riebiņu
vidusskolas, Rušonas un Silajāņu pamatskolām. Mājturības skolotājs Valērijs Jurkāns pasākuma dalībniekus
iepazīstināja ar pūķu veidiem un to pielietojumu. Skolu komandām pasākuma laikā vajadzēja parādīt savu meistarklasi pūķu veidošanā no piedāvātajiem materiāliem. Savukārt jaunāko klašu dalībnieki veidoja papīra lidmašīnas un piedalījās konkursā «Ātrākā lidmašīna». Pasākuma nobeigumā visi dalībnieki devās uz tuvāko augstāko kalnu, kur laida savus no mājām atvestos pūķus lidojumā. Komandas tika apbalvotas vairākās nominācijās.
Riebiņu vidusskolas komandas - Arnis Tučs, Kristaps Lisicins, Dairis Ļebedevičs skolotāja Guntara Ormaņa vadībā- pūķi ieguva «Vispaklausīgākā» pūķa titulu.
Savukārt Rīgas Jauno tehniķu centra atklātajās kausa izcīņas sacensībās gaisa pūķiem 19.maijā Rīgā arī
piedalījās mūsu audzēkņi Kristaps Lisicins un Arnis Tučs skolotāja Guntara Ormaņa vadībā. Sacensību
mērķis bija popularizēt bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi un gaisa pūķu modelismu, radīt iespēju gūt sacensību pieredzi. Rezultātā noskaidrojās arī spēcīgākie gaisa pūķu laišanas meistari - 2.vietu izcīnīja Arnis Tučs.

Annu Malahovu, Andru Struku, Viju Struku, Jeļenu Kolesnikovu, Viktoriju Kabari, Anastasiju Jemeļjanovu, Gundu Pastari, Lāsmu Mazjāni, Daci Ormani, Jūliju
Mihailovu, Diānu Meluškāni, Rasmu Ormani, Elīnu Cakuli, Lauru Stabulnieci,
Vladislavu Stabulnieku, Jolantu Losevu, Elīzu Kabakovu, Aiju Mūrnieci, Mairu
Šmukšu, Lauru Golubevu, Agniju Znotiņu, Lauri Uzulnīku, Romānu Harlamovu,
Ernestu Zalānu, Uldi Pauniņu, Austru Elizabeti Katkeviču, Ruslanu Daņilovu, Sandi Stuburu, Annu Škuratovu, Viktoriju Stepanovu, Natāliju Hritonenko, Viktoru
Maslobojevu ar saņemto Riebiņu novada Atzinības rakstu un naudas prēmiju!
Irēnu Ormani, Anitu Podziņu, Valentīnu Adamoviču, Innu Kabari, Ināru Drongu, Aleksandru Masļakovu, Natāliju Smukšu, Rutu Vjaksi, Anitu Randari, Annu Meluškāni, Ināru
Vasiļevsku, Guntaru Ormani, Silviju Avotiņu, Sanitu Upenieci, Ritu Pudāni, Viktoriju
Ameļohinu, Inetu Anspoku, Rimmu Gavrilovu, Āriju Bergmani Sprūdžu, Anatoliju Isajevu, Skaidrīti Vulāni ar saņemto Riebiņu novada Atzinības rakstu !

Katerīnu Kozirevu ar Vītola fonda stipendijas iegūšanu
studijām augstskolā!
Daigu Golubevu saņemot Preiļu novada Atzinības rakstu
par labām sekmēm mūzikas skolā!
Ruslanu Danilovu saņemot Preiļu novada Atzinības rakstu par sasniegumiem sportā!

Tā nu aizveram šī mācību gada kalendāra vāku, un pilni jaunām un radošām idejām,
plānojam un rakstām pirmos vārdus jaunajā 2012./2013. mācību gada kalendārā...
Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas ar putnu dziesmām
piepilda mūsu dvēseles šīs vasaras atvaļinājumos!

