2016.gada aprīlis

1.aprīlī,

Rīgas Latviešu
biedrības Līgo zālē notika
stāstnieku konkursa
“Anekdošu virpulis
2016”fināls, kurā tiesības
piedalīties bija izcīnījuši
bērnu un jauniešu
tradicionālās kultūras
apgūšanas programmas
„Pulkā eimu, pulkā teku”
stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis” veiksmīgākie dalībnieki novadu pusfinālos. Šogad konkursā piedalījās 38
dalībnieki no Bauskas, Gramzdas, Grobiņas, Kokneses, Kuldīgas, Lielvārdes, Liepājas, Līvāniem, Rāmuļiem,
Rendas, Rēzeknes, Riebiņiem, Priekuļiem un Vārkavas. Konkursā tika izstāstītas 414 anekdotes. Konkursa rezultātā
noteikti labākie anekdošu stāstītāji šādās nominācijās- “Mazais smīdinātājs”, “Lielais smīdinātājs”, “Dižais
smīdinātājs”, “Ekselentais smīdinātājs”. Riebiņu vidusskolas 5.klases skolniece Evija Bergmane-Sprūdža godam
pārstāvēja mūsu skolu un izcīnīja titulu “Dižais smīdinātājs”. Sveicam Eviju un viņas skolotāju Āriju Bergmani–
Sprūdžu!

1. aprīlī šī gada spēcīgākās komandas no visiem Latvijas novadiem: Vidzemes, Zemgales, Kurzemes
un Latgales tikās, lai cīnītos par Biznesa spēļu titulu "Biznesa Līderi 2016". Šajā gadā Biznesa spēļu
konkursa "Ceļš uz bagātību!" fināls notika Starptautiskā lidosta "Rīga", kur jauniešiem bija iespēja
iejusties pārvaldīt un attīstīt lidostas piedāvātos
pakalpojumus. Finālā piedalījās 13 komandas
no Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un
Latgales. Šoreiz uzvaras laurus plūca komanda
no Priekuļu vidusskolas "Akurātie grāmatveži",
2. vietu ieguva Priekules vidusskolas komanda
"Kalkulatori", bet 3. vietu komanda no Auces
vidusskolas "Auces reālisti". Latgales reģionu
pārstāvēja Riebiņu vidusskolas komanda
Margarita Zabalujeva, Elīna Cakule,
Jacenta Rudzāte, skolotāja Sandra Eiduka.
Fināla rezultāti vēsta, ka komanda ieguva 14
punktus no 22 iespējamajiem. Paldies projekta
“Esi līderis” komandai par aktīvu darbošanos!
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Nozīmīgs starptautisks notikums jauniešu izglītībā – ANO
simulācijas spēle “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei”, ko
īsteno UNESCO LNK, UNESCO Igaunijas Nacionālā
komisija, notika no 2. līdz 4. aprīlim Valmierā un Rīgā. Tajā
vairāk nekā simts jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Ukrainas,
tostarp arī Riebiņu vidusskolas 9. klases skolniece Rasma Ormane un 12. klases skolnieces
Anastasija Jemeļjanova un Gunda Pastare, iepazina ANO darbības pamatprincipus un, simulējot
ANO komiteju darbu, runāja par civiliedzīvotāju aizsardzību, klimata pārmaiņām, kiberdrošību,
vārda un mediju brīvības nodrošināšanu, savukārt Riebiņu vidusskolas komanda diskutēja par
dzimumu līdztiesības veicināšanu dažādās pasaules valstīs, pārstāvot Turcijas politikas vadlīnijas

šajā jautājumā.
Līdzīgas simulācijas spēles notiek daudzās ANO dalībvalstīs, un to mērķis ir veicināt skolēnu
izpratni par ANO darbību un nozīmi miera kultūras un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.
Lai spriestu par globāli nozīmīgiem jautājumiem, tie ir jāizprot, tāpēc spēlē iesaistīti augsta līmeņa
eksperti no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, Aizsardzības ministrijas u.c.
Jaunieši, tajā skaitā arī mēs, iejutāmies
dažādu
valstu
diplomātu
lomās,
izstrādājām
rezolūcijas,
kas
tika
prezentētas arī simulētā Ģenerālajā
asamblejā. Tā notika Ārlietu ministrijā 4.
aprīlī un to ar uzrunu atklāja ārlietu
ministrs, UNESCO LNK viceprezidents
Edgars Rinkēvičs. Jauniešus sveica tādi
augsta līmeņa viesi kā Zviedrijas
vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms,
Ukrainas vēstnieks Latvijā Jevgens
Perebijnis, Igaunijas vēstnieka vietniece
Latvijā Merje Stanciene. Pasākuma
noslēgumā jauniešus uzrunāja arī Latvijas
Republikas kultūras ministre, UNESCO
LNK prezidente Dace Melbārde.
Gribās atzīt, ka šī ir vērtīga pieredze,
piedalīšanās šādā simulācijas spēlē
veicina līderības, sadarbības un problēmu
risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt
vienošanos, kas nākotnē palīdzēs
darboties komandā. Noteikti jāatzīmē, ka
šīs pasākums dod kolosālās iespējas
sadarboties angļu valodā, kas arī ir ļoti
svarīgi valodas uzlabošanas kontekstā.
Īpašu paldies sakām Riebiņu vidusskolas
angļu valodas skolotājai Natālijai Smukšai, kas mudināja piedalīties un atbalstīja skolas komandu,
skolas direktorei Inetai Anspokai par transporta organizēšanu un skolas pavārei Anitai Cakulei
par palīdzību Turcijas tradicionālā ēdiena gatavošanā.
Anastasija Jemeļjanova, 12. klases skolniece
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No 1.līdz 3. aprīlim visā Latvijā notika pasākums „Satiec savu meistaru”, kas ir 2009.gadā aizsāktās tradicionālo
prasmju skolas turpinājums un iekļauts kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu prasmju dienas”. Līdzīgi pasākumi
notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā un citās pasaules valstīs. Pasākuma ietvaros daudzās Latvijas vietās varēja iepazīt
dažādu amatu meistaru zināšanas un prasmes. Atsaucoties Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja aicinājumam,
arī Riebiņu vidusskolas 7. un 8. klašu skolēni piedalījās pasākuma aktivitātēs.
Akcijas "Satiec savu meistaru 2016" ietvaros Preiļu novada Pelēču pagasta Bondariškos 1. aprīlī skolēni vēroja
mūsdienās visai retu
darbošanos-aitu cirpšanu ar
dzirklēm. "Ceriņu" māju
saimniece Ilona Karpušenko
gan pati rādīja, gan citiem
ļāva izmēģināt prasmes, kas
senākos laikos bija ļoti
nozīmīgas un nepieciešamas
ikvienā lauku sētā.
Digna Prodniece,
bioloģijas skolotāja

Kvadrātsaknes dienas ir tikai deviņas reizes gadsimtā, šogad –
ceturtajā aprīlī. (Tiem, kam matemātika ir attāla, paskaidrojums:
4 x 4 = 16) "Šīs dienas ir kā komētas, mēs tās gaidām un
gaidām, īsas 24 stundas ir prieks, un tad tās jau ir garām," saka
Rons Gordons, skolotājs Redvudas pilsētā, Kalifornijā. Viņa meita
ir pat izveidojusi notikumu populārajā sociālajā tīklā
Facebook.com, kur simtiem cilvēku pierakstās un atklāj, kā viņi
gatavojas šo dienu svinēt - daži plāno mieloties ar saknēm un
dārzeņiem,
kas
sagriezti
kvadrātos,
daži
ēdienu
cep
kvadrātsaknes simbola veidā. Šī diena ir īsti svētki un brīvdiena
dedzīgiem matemātikas faniem un arī profesionāļiem.
4. aprīlī Preiļu 1. pamatskola aicināja Preiļu un Riebiņu novadu skolu 8. klašu skolēnu komandas kopīgi
svinēt kvadrātsaknes dienu. Preiļu 1. pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Priekuļu pamatskolas, Salas pamatskolas
un Riebiņu vidusskolas skolēnu komandas devās aizraujošā ceļojumā matemātikas, dabaszinību, mākslas un
mājturības pasaulē—matemātikas stacijā „Skaitļi valda pār pasauli”, fizikas stacijā „ Ciemos pie Einšteina”,
ģeogrāfijas stacijā „ Ieraugi! Atpazīsti! Atzīmē!”, ķīmijas stacijā „ Ne viss ir zelts, kas spīd!”, bioloģijas stacijā „
Bioloģijas labirintos”, muzeja stacijā „ Mākslas lietpratējs”.
Kamēr katras skolas komandas 4 skolēni ceļoja matemātikas un dabaszinību labirintos, pārējie dalībnieki
gādāja par garšīgiem svētku pārsteigumiem mājturības stacijā „ Cepu, cepu gardumiņu”.
Pasākuma noslēgumā bija grandiozu
pīrāgu parāde, kopīga tējas dzeršana un
dalīšanās iespaidos par piedzīvoto.
Paldies Preiļu 1. pamatskolas pedagogu
komandai par pasākuma sagatavošanu,
Riebiņu vidusskolas matemātikas
skolotājai Ilzei Dudeničai par
ieinteresētību un 8.b klases skolēnu
komandas (Laura Stabulniece,
Kristaps Lisicins, Jevgēnijs Leikučs,
Katrīna Kozure, Andrejs Paško,
Jūlija Vaivode) atbalstīšanu!
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8.aprīlī mūsu skolā notika Riebiņu novada skolēnu pētniecisko darbu
„VIDE AP MUMS”, kas veltīts Latvijas simtgadei, noslēguma pasākums.
Tā pirmajā daļā skolu komandas prezentēja savus pētījumus par novada cilvēkiem celtnēm, tūrisma
objektiem, piemiņas vietām. Pēc tam komandas iesaistījās spēlē pa stacijām, kurās bija iespēja daudzveidīgi ne
tikai parādīt savas zināšanas, bet arī iegūt jaunu informāciju.
Skolēnus vērtēja ļoti kompetenta žūrija: Iveta
Šņepste, Riebiņu un Preiļu novada tūrisma
informācijas centra speciāliste, Vadims
Maksimovs, Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas
muzeja
speciālists
vēstures
jautājumos, Liene Ustupe, Riebiņu novada
multifunkcionālā iniciatīvu centra vadītāja.
Tāpat konkursu dalībnieki tikās ar skolas
parlamenta prezidenti Gundu Pastari,
iepazinās ar vidusskolnieču Marinas
Skačkovas un Diānas Berovskas zinātniski
pētniecisko darbu prezentācijām, noklausījās
saistošas minilekcijas par vēstures avotiem un
to izmantošanu (V.Maksimovs) un skolēnu
brīvprātīgo darbu (L.Ustupe).
Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas, kas bija gatavojušās konkursam skolotājas Ārijas Pudules
vadībā. 9.klases skolnieces Rasma
Ormane un Darja Komlačeva bija
sagatavojušas virtuālu ekskursiju pa
Riebiņu novadu, kā arī sagatavojušas
bukletu, kas ieinteresēja arī tūrisma
speciālisti Ivetu. Savukārt 7.klases
skolnieces Margarita Zakutajeva un
Karina
Komlačova
prezentēja
ievērojamākās sabiedriskās ēkas Riebiņos.
Meitenes izveidojušas arī kalendāru, kur
katra mēneša lappusi rotā kādas celtnes
fotoattēls.
Spēlē – ceļojumā pa stacijām
Rasmai un Darjai pievienojās Diāna
Harlamova un Sandis Sparāns. Bet septīto komandu papildināja Viktorija Pauniņa un Melisa Rumaka. Šeit
sešu komandu konkurencē vislabāk veicās devītās klases komandai. Lielākajā daļā uzdevumu viņi bija pārāki
par saviem sāncenšiem. Šajās stacijās spēlētājiem vajadzēja gan strādāt ar vēstures avotiem, dažādām kartēm,
zināt latgaliešu valodu, prast atpazīt ievērojamas personības. Visi uzdevumi bija saistīti ar Latgali un Riebiņu
novadu.
Jāatzīst, ka tāda veida pasākumi prasa ne mazums darba un pūļu gan no skolēnu, gan skolotāju puses.
Un tomēr tas gandarījums, ko visi saņem, vienotība un patriotisma sajūta ir tā vērti.
Rita Pudāne un Inna Zenovjeva
Līvānu sporta skola organizēja sacensības vispārizglītojošām skolām
„Tīkla bumba”. Agrāk šo spēli zinājām kā pionierbolu, tajā iekļauti
volejbola, basketbola un tautas bumbas elementi. Sacensību mērķis popularizēt
volejbolu skolēnu
vidū, noskaidrot labākas
novadu skolu komandas.
Sacensības notika divās vecuma grupās 2.-3. klašu grupā un 4.-5.klašu
grupā. Sacensībās piedalījās 144 skolēni. Šoreiz veiksme nebija mūsu sabiedrotā, bet no sacensībām atgriezāmies ar
jaunu pieredzi.
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Sestdien 9.aprīlī Rīgā, Olimpiskajā Skonto hallē norisināsies
"Lāses Kauss" finālturnīra sacensības volejbolā vispārizglītojošo
skolu bērnu un jauniešu komandām. Pasākumā pulcēsies 123
komandas ar 1353 dalībniekiem, kuri pārstāv 93 skolas no
dažādiem Latvijas reģioniem. Finālturnīrs vērienīgākajiem
skolēnu sporta svētkiem notiek jau piecpadsmito gadu un kļuvis
par gaidītāko jaunatnes sporta notikumu valstī.

Pirmā ideja veidot Latvijas mēroga sacensības skolēniem radās “Rīgas
piena kombinātā”, kad tā vadību pārņēma mecenāti un volejbola entuziasti
Atis Sausnītis un Ivars Strautiņš. “Lāses Kauss” iespēju cīnīties par
labākās skolas komandas titulu volejbolā piedāvā visiem vispārizglītojošo
skolu audzēkņiem. Sacensībām ir divi posmi – atlases sacensības, kas
notiek visā Latvijā un finālsacensības, kur piedalās labākās komandas no
Latvijas pilsētām un novadiem. Dalību finālsacensībās vidusskolu grupā
izcīnīja

Riebiņu

Jemeļjanova,

vidusskolas

Anastasija

meiteņu

Kuzmenko,

komanda—Anastasija

Diāna

Berovska,

Žanna

Kirilova, Marina Skačkova, skolotāja Mārīte Pokšāne.

“Iespēja pavadīt dienu ar saliedētu komandu, aktīvi kustoties un esot Latvijas labāko
volejbola komandu vidū, ir kā mudinājums turpmākai izaugsmei. Neskatoties uz to
ka, atpakaļceļā visi jau bija manāmi noguruši, tas bija patīkams nogurums. Mājās
atgriezāmies ar piemiņu no prezidenta—Latvijas valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa parakstu uz skolas bumbas.”
A. Jemeļjanova
“Man šīs dienas mērķis nebija uzvarēt,
bet gan gūt pozitīvās emocijas. Un es
tās guvu. Vēl tā ir arī pieredze un foršas
atmiņas, kas vienmēr paliks sirdī.
Paldies mūsu direktorei un skolotājai
Mārītei Pokšānei par tādu iespēju.” A.Kuzmenko
“Kaut kas tāds manā dzīvē bija noticis pirmo reizi. Tik liels laukums, tāds
pūlis jauniešu un visi cīnās par labu rezultātu. Diena bija piedzīvojumu
bagāta: baudījām grupas MUSIQQ uzstāšanos, piedalījāmies dažādās
aktivitātēs sevis izdaiļošanā un pilnveidošanā. Patika zīmēšana ar hennu uz ķermeņa. Cido sula man
likās dievišķīgi garda. Un tā kā sponsori bija dāsni, arī puncis bija apmierināts.” D. Berovska
Brauciens uz finālu iemācīja ticēt saviem spēkiem. Mēs kā komanda
cīnījāmies līdz pēdējām, kaut gan zinājām, ka uzvarēt būs grūti. Bija
patīkami pavadīt laiku jaukā atmosfērā, satikt Latvijas valsts
prezidentu un uztaisīt ar viņu selfiju. Paldies skolotājai Mārītei par
tādu iespēju- aizbraukt uz lielo finālu.”
Ž.Kirilova
Pasākums Rīgā bija grandiozs. Mūsu komanda noticēja saviem
spēkiem, savāca visu gribasspēku un izbaudīja sacensības. Es saņēmu
labas emocijas. Bija gandarījums aizbraukt un pārstāvēt savu skolu un
novadu. Bija gods satikt Latvijas valsts prezidentu un kopā
nofotografēties. Paldies par atbalstu skolotājai Mārītei un mūsu
direktorei Inetai.”
M. Skačkova
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Apskatījām vienu no Baltijas modernākajām augstākās izglītības un zinātnes ēkām – Latvijas
Universitātes Dabaszinātņu centru, kurā atrodas Bioloģijas,
Ķīmijas, Medicīnas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātes
Optimetrijas un redzes zinātņu nodaļa. Ēkā ir izveidots arī
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts un Ķīmiskās
fizikas institūts. Pagrabstāvā atrodas sešu Valsts nozīmes
pētniecības centru laboratorijas.



LU Mazajā aula notika konkursa projekta "Es savai
videi" finālsacensības.



Lekcija, diskusija “Citādi redzi, dzīvo un domā!” ar politiķi, TV
raidījuma vadītāju "Vai nauda aug kokos?", pasniedzēju Juri
Pūci.



Konkursu „Līderi aug mūsu skolā”, „Pašmāju produkts
Latvijas simtgadei”, „Es savai videi” uzvarētāju apbalvošana
un konkursa „Līdera Lielā balva” uzvarētāju paziņošana un
godināšana, kā arī citi pārsteigumi.

Riebiņu vidusskolas jaunie līderi Oļegs Dukaļevs un Lauris Uzulnieks kopā ar skolotāju Sandru
Eiduku pavadīja neaizmirstami iedvesmojošu un aizraujošu dienu!

Noslēgusies 4. atklātā mājsaimniecības olimpiāde
„Iedvesmojies no sava meistara!”
Uz 9. – 12.kl. 4.atklātās mājsaimniecības olimpiādes „Iedvesmojies no
sava meistara!” 2.kārtu, kura notika 13. aprīlī LU Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātē, tika uzaicināts 21 dalībnieks. Ļoti lepojamies, ka viņu
vidū bija arī Riebiņu vidusskolas 10.kl.skolniece Ieva

Boļšakova.

Ieva ļoti apzinīgi pildīja 1.kārtas mājasdarbus. Iedvesmu viņa guva
no savas vecmāmiņas Irēnas Boļšakovas. Pētnieciskā darba ietvaros tika
aprakstītas vecmammas dzīves gaitas un radošais darba mūžs. Praktiskajā
daļā tika izšūts spilvens klājdūrienu tehnikā.
2.kārtā

Rīgā Ieva

žūrijas komisijai prezentēja savu pētniecisko

darbu un vērtēšanai rādīja izšuvumu.
Tā noteikti bija ļoti laba pieredze. Ieva izrādīja ieinteresētību piedalīties arī nākošgad.
Darbu gaitā izpaudās Ievas gandarījums un apziņa, ka viņa nāk no talantīgas un darbīgas dzimtas. Ieva ir dzimtas turpinātāja, kura saglabās gan
dotos padomus, gan tos radoši pilnveidos.
Paldies skolas direktorei Inetai Anspokai par organizatoriskajiem jautājumiem un atbalstu, kā arī skolotājai Skaidrītei Vulānei par klātbūtni.

Ruta Vjakse, mājsaimniecības skolotāja
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21. aprīlī notika Riebiņu novada vispārizglītojošo skolu komandu
dabaszinību konkurss „Zini vai mini”, kuru organizēja Rušonas pamatskola.

Ievērojot konkursa nolikumu, komandā tika iekļauti 4
dalībnieki - divi 5. klases un divi 6. klases skolēni. Riebiņu
vidusskolu pārstāvēja 2 komandas.
Konkursā tika piedāvāti daudzveidīgi
teorētiskie un
praktiskie uzdevumi saistībā ar bioloģiju, ķīmiju, ģeogrāfiju

un
fiziku. Piedaloties šāda veida konkursos,
dalībniekiem ir iespēja parādīt savas zināšanas,
interesi, erudīciju, kā arī sadarbības prasmes.
Pateicību par piedalīšanos saņēma Evija BergmaneSprūdža, Agnija Jemeļjanova, Dominiks Rukmans un
Juris Kokins.
Diplomu par iegūto 1.vietu izcīnīja Evelīna
Upeniece, Ritvars Vjakse, Anna Marija Vilcāne,
Raivis Luriņš.

Apsveicam dalībniekus ar panākumiem! Lai iegūtās zināšanas un pieredze noder arī turpmāk!

Skolotāji ir vienīgie cilvēki, ja neskaita
vecākus, kas mums iemāca pareizi dzīvot, palīdz
atrast savu īsto ceļu. Jā, reizēm skolotāji tracina ar
saviem iebildumiem, aizrādījumiem, bet viņi mums
vēl tikai visu to labāko, tikai mēs to dažkārt
nemākam novērtēt un izmantot.
Bet labas attiecības ar skolotājiem atkarīgas ne tikai no mums. Skolotājiem arī ir
jānāk pretī, un mūsu skolā tā ir vienmēr. Man prieks par to, ka manā skolā mani un pārējos
māca tādas atsaucīgas un pretimnākošas skolotājas. Es vienmēr izmantoju visas tās iespējas,
kuras man dod skolotāji. Vienmēr uzklausu, vienmēr arī nāku pretim.
Es atzīstos, ka savās domās reizēm esmu sūtījusi skolotājas kaut kur tālāk, bet pēc tam
vienmēr nožēloju. Saprotu, ka tā nevajadzētu izturēties pret viņiem. Man pašai reizēm ir
kauns, ka esmu dusmojusies uz skolotājiem. Mēs daudzreiz nesaprotam, cik skolotājiem ir
grūti ar mums, nenovērtējam, cik daudz nervu šūnu viņi ir sabojājuši mūsu dēļ, cik daudz
mīlestības un labuma ieliek mūsos un mūsu darbos.
Kad pabeigšu skolu, es vienmēr atcerēšos visu to labāko un gaišāko, ko mums ir
iedevuši šie Cilvēki. Es vienmēr skumšu pēc viņiem, viņu uzmundrinājumiem, kas pārliecina
mani ticēt saviem spēkiem.
Cienīsim mūsu skolotājus!
Anastasija Kuzmenko, 10.klase
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1 5.aprīlī
Riebiņu
vidusskolas skolēniem,
kuriem ir augsti
sasniegumi mācību
priekšmetu olimpiādēs,
ārpusstundu aktivitātēs,
konkursos un sportā,
bija iespēja piedalīties
bezmaksas ekskursijā
uz Rīgu. Ekskursijas
laikā skolēni apmeklēja
Eiropas Māju, kur
iepazinās ar Eiropas
S a v i e n ī b a s
vēsturiskiem faktiem
un darba principiem, Latvijas
Nacionālo bibliotēku “Gaismas pili”, kur ieguva vērtīgo informāciju par bibliotēkas krājumiem, elektroniskiem
katalogiem, Rīgas Starptautisko lidostu, kur skolēniem bija iespēja izbaudīt īsta pasažiera lomu un iziet cauri
kontrolēm un pārbaudēm pirms lidojuma un Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Raiņa sapņi”. Skolēni atzinīgi
novērtēja ekskursijas izvēlētos objektus un laika plānojumu. Skolēni pateicās Riebiņu vidusskolas karjeras
speciālistei Innai Zenovjevai un skolas direktorei Inetai Anspokai par lielo ieguldījumu ekskursijas organizēšanā
un realizācijā.

Riebiņu vidusskolas vizīte Eiropas Savienības mājā
Aprīlī mūsu skolas 9.-12.klases skolēniem bija iespēja piedalīties mācību braucienā uz Eiropas
Savienības māju Rīgā. Pateicoties sadarbībai ar Riebiņu novada pašvaldību, kura nodrošina transportu,
tāda veida braucieni tiek organizēti jau vairākus gadus pēc kārtas. ES mājā vārējām uzzināt par Eiropas
Parlamenta, Eiropas Komisijas darbu. Uzzinājām, kā labāk izmantot ES sniegtās iespējas, ieguvām
informāciju par brīvprātīgo darbu un studijām ārpus Latvijas. Interesanta diskusija notika par Eiropas
Parlamenta un ES Padomes vienošanos būtiski ierobežot plastmasas maisiņu lietojumu, kurā skolēniem
bija dota iespēja izteikt savu viedokli. Tikšanās organizatori piedāvāja skolēniem gatavoties Eiropas
eksāmenam, kurš notiks 9.maijā.
Ļoti labu iespaidu atstāja „Gaismas pils” apmeklējums, kura laikā iepazināmies ar jauno
bibliotēkas ēku . Ekskursijas vadītāja pastāstīja, ka LNB vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums
aptver visas zinātņu nozares. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi ― retās grāmatas,
rokraksti,
Letonikas un
Baltijas centra
kolekcijas,
māksla
un
mūzika, skaņu
ieraksti,
attēlizdevumi,

sīkiespieddarbi, kartes. No paša augšējā stāvā vērojām brīnišķīgu Rīgas panorāmu.
Nākamajā apskates objektā – Rīgas lidostā – iejutāmies cilvēku ādā, kuriem vajag iziet pasu un
dokumentu kontroli, kad šķērso lidostas teritoriju. Rīgas lidosta ir Baltijā lielākā lidosta, kas šobrīd ik
gadu apkalpo vairāk kā 1 miljonu pasažieru, no kuriem lielākā daļa ir Latvijas un Baltijas jūras reģiona
iedzīvotāji. Redzējām, kā tiek organizēts darbs, kādu profesiju cilvēki tur strādā.
Dažādas izjūtas un emocija raisīja Latvijas Nacionālā teātra apmeklēšana. Izrādes „Raiņa sapņi”
moto ir "Tu mani vēl nepazīsti. Atnāc vismaz vienreiz! Tavs Rainis". Un mums bija tāda iespēja - redzēt,
dzirdēt, izbaudīt. Šī diena, piepildīta ar informāciju, ar emocijām, noteikti paliks atmiņā, dos iespēju
aizdomāties par to, kas es esmu, ko es gribu, ko es varu, kā arī turpināt strādāt savai izaugsmei.
Riebiņu vidusskolas sociālo zinātņu MK vadītāja Inna Zenovjeva
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Sveicam folkloras kopas „Jumalāni” kapelu (Diānu Berovsku, Ievu Boļšakovu, Eviju
Meluškāni (10. kl.), Elīnu Cakuli, Jacentu Rudzāti, Natāliju Svjatohu (11. kl.)) – ar
iegūto II pakāpi tradicionālās muzicēšanas konkursā „Klaberjakte 2016” finālā, 5. a klases
skolnieci Veru Guļbenovu ar iegūto I pakāpi un Dižās dziedātājas goda titulu tradicionālās
dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija 2016” finālā un folkloras kopas dejotājas
– Himēnu Dzeni (3. a kl.), Eviju Bergmani – Sprūdžu, Veru Guļbenovu (5. a kl.), Evelīnu
Upenieci, Sintiju Verzu (5. b kl.), Samantu Losevu, Angeliku Zakutajevu (6. kl.),
Viktoriju Pauniņu (7. kl.) – ar iegūto I pakāpi meiteņu deju programmā
tradicionālo deju konkursa „Vedam danci 2016” finālā!

Šogad
pirmo reizi VISC organizēja interešu izglītības vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādi-konkursu „MANAS
MĀJAS”. Tēma izvēlēta, uzsākot gatavošanos Latvijas valsts simtgadei.
14.aprīlī Līvānos noslēdzās Latgales reģiona pedagogu darbu izvērtējums. Izstādē
piedalījās 9 Latgales novadi. 47 interešu izglītības pedagogi žūrijas vērtēšanai bija
sagatavojuši vairāk kā 50 darbus.
Skolotājiem bija iespēja aktīvi dalīties savā radošajā pieredzē, diskutēt par inovatīvām
pieejām jaunu materiālu izmantošanā, par problēmām un ierosinājumiem interešu
izglītībā, darboties stikla, keramikas, papīra plastikas, kokapstrādes meistarklasēs.
Noslēguma pasākums bija kā mazi svētki visiem dalībniekiem. VISC vadītāja vietniece
Agra Bērziņa pateicās pedagogiem par ieguldīto darbu un atsaucību, pasniedzot
atzinības
r ak s tu s
un
diplomus
šī
konkursa
laureātiem. Piemiņas veltes
visiem
dalībniekiem
pasniedza arī Līvānu Bērnu
un jauniešu centrs.
Sirsnīgi sveicam Riebiņu
vidusskolas
pedagogus—
matemātikas
skolotāju,
Origami pulciņa vadītāju
ALLU
SOLOVJOVU
ar
iegūto
II
pakāpi
un
s āku msk ol as
s ko lo tāju
SOLVITU
VOLONTI
ar
saņemto Atzinības rakstu.
Daudz radošu ideju un
radošu veiksmi arī turpmāk!
(Attēlā pa kreisi skolotājas
Allas darbs, pa labi-skolotājas
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22.aprīlī notika Vēstures 9. un 12. klašu valsts olimpiādes laureātu
apbalvošana Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.
Novadu un pilsētu posma olimpiādē 9.klašu skolēniem kopumā piedalījās 932 skolēni, savukārt valsts
olimpiādē piedalījās 80 Latvijas skolēni. Apbalvošanas pasākuma laikā VISC izsaka pateicību Vēstures
skolotāju biedrībai, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātei par ieguldīto darbu
olimpiādes organizēšanā, kā arī vēstures skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.

Riebiņu
vidusskolas
9.
klases
skolniece Rasma Ormane Vēstures Valsts olimpiādē ieguva II pakāpi. Apbalvošanas
pasākumā piedalījās arī vēstures skolotāja Ārija Pudule, kas palīdzēja Rasmai
sagatavoties visiem vēstures olimpiādes posmiem.
2 5 . a p r ī l ī
D a u g a v p i l s
Latviešu kultūras
centrā
notika
svinīgs pasākums,
kurā tika godināti
k o n k u r s a
„Latgales reģiona
vācu
valodas
s k o l o t ā j s
2 0 1 5 / 2 01 6“
laureāti.
Konkurss tika rīkots pasākumu cikla „Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī“ ietvaros, un tā mērķis bija
noteikt izcilākos Latgales vācu valodas skolotājus un popularizēt vācu valodas skolotāja profesiju. To
organizēja Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedras vācu filoloģijas
docētāji, sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Gētes Institūtu Rīgā. Par balvu
fondu rūpējās Vācijas Ārzemju biedrība Lībekā un izdevniecība “Hueber”.
Pretendenti iesniedza konkursam skolas vadības sagatavotu pieteikumu, skolēnu atsauksmes par
pedagoga darbu un skolotāja vadītās vācu valodas stundas videofragmentu. Pieteikumu vērtēšanā
piedalījās Gētes institūta Rīgā direktora vietnieks Mihaels Hauke, DU docētāja Dr.Valentīna Taļerko,
ģermāņu filoloģe Laura Lipska, Daugavpils pilsētas vācu valodas skolotāju MA vadītāja Maija Baklāne.
Galvenie vērtēšanas kritēriji: vācu valodas skolotāja darbs priekšmeta mācīšanā, pedagoga prasme
ieinteresēt un motivēt skolēnus svešvalodas apguvei, skolotāja ieguldījums priekšmeta popularizēšanā,
metodiskajā un projektu darbā.
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20. aprīlī Riebiņu vidusskolā un Riebiņu KC ar
koncertprogrammu viesojās Batumi Valsts
Universitātes folkloras kopa “Tirini” (Gruzija).
Ansamblī piedalās dažādu fakultāšu studenti, kurus
vieno mīlestība pret gruzīnu folkloru. Ansambļa
pamatrepertuārs ir baznīcas dziedājumi un gruzīnu
tautas dziesmas. Ansamblis “Tirini” aktīvi piedalās
labdarības pasākumos un studentu festivālos Gruzijā.
Pateicamies par atbalstu skolas ēdnīcas kolektīvam
un direktora vietniecei Natālijai Smukšai!

28. aprīlī Riebiņu vidusskolā pieredzes
apmaiņā viesojās Aglonas, Preiļu,
Vārkavas, Riebiņu novada izglītības
iestāžu krievu valodas skolotāji.
Šai dienai tika dots nosaukums “Mācāmies cits no
cita”, tādējādi akcentējot pedagoga darbā tik svarīgo
savstarpējas profesionālas komunikācijas
nepieciešamību un tās nozīmi veiksmīga pedagoģiskā
procesa īstenošanā. Ar savām inovatīvajām idejām,
metodiskajām izstrādēm un iniciatīvām pieredzē
dalījās mūsu krievu valodas skolotājas Inna Kabare
un Anna Meluškāne. Pateicamies par atbalstu
skolas direktorei Inetai Anspokai, direktora
vietniecēm Ritai Pudānei, Natālijai Smukšai un
Silvijai Avotiņai, kā arī skolas ēdnīcas kolektīvam!
Pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīga gan skolu savstarpējai sadarbības attīstībai, gan jebkura pedagoga
profesionālajai izaugsmei. Pateicības vārdi, semināra pozitīvā gaisotne bija labs enerģijas lādiņš
atlikušajam darba cēlienam.

26. aprīlī Riebiņu vidusskolā viesojās nākamie
pirmklasnieki kopā ar saviem vecākiem.
Nākamo skolēnu un viņu vecāku iepazīšanās ar skolu, ar savu
nākamo klases audzinātāju, citiem skolotājiem un skolasbiedriem
tiek rīkota katru pavasari. Tā ir iespēja kliedēt bažas un drošu sirdi
izdarīt pareizo izvēli. 4.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju
Anitu Randari bija sagatavojuši nelielu koncertiņu, direktora
vietniece Natālija Smukša uzrunāja ciemiņus. Pateicamies direktora
vietniekam Guntim Tjarvjam par sagatavoto informatīvo materiālu.

Tas, ko pedagogi un skolēni vēlējās pavēstīt nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem,
bija: „Paldies, ka atnācāt viesos! Jūs esat gaidīti mūsu skolā, kur ir daudz interesantu lietu.

Uz tikšanos 1. septembrī!”
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Latvijas vērienīgākajām skolēnu sporta un prāta spēlēm "ZZ Čempionāts" šogad ir
lielā jubileja – desmitgade. "ZZ Čempionāta" mērķis ir popularizēt fiziski aktīvu un
radošu dzīvesveidu jauniešu vidū, kā arī mudināt skolēnus uz savstarpējo sadarbību,
cieņu un saliedētību. Šogad dalībai pieteicās vairāk nekā 2000 klases, aptverot 106
no 110 Latvijas novadiem. Spēles jau desmito gadu organizē mobilo sakaru zīmols
"Zelta Zivtiņa" sadarbībā ar jauniešu organizāciju "Avantis".

Sveicam
"ZZ Čempionāta
2016" fin ā listus—Riebi ņ u
vidusskolas 5.b klases
kolektīvu un klases
audzinātāju Antru Molčanovu!
Skolas saime 5.b klasei vēl
veiksmi
"ZZ Festivālā"
Jūrmalas kūrortsvētkos
28.maijā.
"ZZ Čempionāta" pusfināla sacensības
norisinājās Valmierā Jāņa Dāliņa stadionā. Bērni
un jaunieši demonstrēja savu fizisko gatavību,
aso prātu, radošumu un neatlaidību, cīnoties par
54 vietām finālā Neskatoties uz to, ka mūsu
komanda ir mērojusi simtus kilometru no savas
dzimtās vietas, lai piedalītos "ZZ Čempionāta"
pusfinālā, visi bija modri un ar veiklību paveica
vienu uzdevumu pēc otra. “Mūsu skolas
komanda ir pati labākā!” Paldies skolotājai
Skaidrītei Vulānei par personīgo ieguldījumu,
novada domei par transporta pakalpojumiem!

Sirdī mājo prieks un laime,
Ka sportiska mums skolas saime.
Te ikkatrs vieglatlēts
Vēlas palikt nepārspēts:
“Ar smaidu sejā lecām, skrējām,
Katrs darījām, ko spējām.
Dienas beigās prieciņš tikaMedaļas mums kaklā lika!”
S.Vulāne
Izskanēja pēdējie skolu sporta matči.
Šoreiz dažādu apstākļu dēļ skolas
komanda nebija pilnā sastāvā, tāpēc starp vidusskolām kopvērtējumā ierindojāmies 5.v. No startējušiem 28 skolēniem
19 atgriezās ar medaļām. Bijām spēcīgi lodes grūšanas sektorā, garo un īso distanču skriešanā, tāllēkšanā un stafetes
skrējienā. Sacensību programma neļāva izpausties barjerskrējējiem un šķēpa metējiem. Ar rezultātiem var iepazīties
skolas mājas lapā. Nākošā lielā kustība ir ieplānota Veselības nedēļas ietvaros no 23. līdz 27. maijam. Lēksim,
žonglēsim,
orientēsimies,
peldēsim,
vingrosim un
brauksim ar
velosipēdiem!
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29. aprīlī Līvānos notika Latvijas bērnu un jauniešu
folkloras kopu Dienvidlatgales novada reģionālais
sarīkojums jeb folkloras kopu skate “Ni vīnam tōdu zyrgy”

Sarīkojumā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku un tā mērķis ir tradicionālo vērtību
apzināšana, to apgūšanas un pārmantošanas veicināšana un popularizēšana bērnu un
jauniešu vidū. Reizē tas ir arī Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu gada veikuma
izvērtējums, problēmu un to risinājumu apzināšana, savstarpēju kontaktu veidošana.

Sarīkojuma 1.daļa - koncerts „Ni vīnam tōdu zyrgu” (ar novada labāko
stāstnieku, dziedātāju un dejotāju piedalīšanos) notika Līvānu novada kultūras
centrā. Katra kopa sniedza 7 minūšu programmu, demonstrējot savas prasmes
vienā vai vairākos folkloras žanros.

Pusdienās svētku dalībnieki varēja baudīt pieguļnieku skābeņu zupu.

2.daļa – interaktīvās darbnīcas jeb “Prasmju skola”. Te varēja apgūt dažādus
amatus: gan zirgu deķu tamborēšanu, gan pakavu un naglu kalšanu. Pasākuma
turpinājumā visi iesaistījās rotaļu programmā “ Riti raiti rotaļā!” . Folkloras kopu
dalībnieki piedalījās zīmējumu konkursā ”Muns sapņu zyrgs”. Zīmējumi tika
izstādīti izstādē, kura bija aplūkojama pasākuma laikā.
Sarīkojumu (skati) vērtēja ekspertu komisija. Tika vērtēta
folkloras kopas
priekšnesuma piederība tradīcijai un atbilstība vecumam, lokālās tradīcijas izpratne,
kopas interaktīvā darbība – sadarbība ar auditoriju, kopas radošā izaugsme, sevis
dabiska pasniegšana, situācijas izjūta, vizuālais tēls, priekšnesumā lietoto folkloras
žanru daudzveidība, priekšnesuma muzikalitāte, atraktivitāte un pievilcība,
priekšnesuma atbilstība laika ierobežojumam (7 min.), folkloras kopas dalībnieku
aktivitāte folkloras konkursos. Visas Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras
kopas saņēma uzaicinājumu piedalīties Nacionālajā sarīkojumā Saldū, 21., 22.maijā.
Ekspertu komisija piešķīra 1.pakāpes diplomu Riebiņu vidusskolas folkloras
kopai “Jumalāni” (vad. Ārija Bergmane-Sprūdža, Rita Pudāne). Apsveicam!

Talka ir sena tradīcija. Talka tika rīkota steidzamu darbu veikšanai un prasīja
daudzu darbīgu roku dalību. Dalība talkā vienmēr ir bijusi brīvprātīga un
nesavtīga. Līdzās daudziem skolas uzdevumiem, nozīmīga loma tiek atvēlēta savas
tautas tradīciju un vērtību nodošanai, izpalīdzības un darba mīlestības attīstīšanai.
Riebiņu vidusskolas audzēkņi un viņu skolotāji atbalstīja ikgadējās Lielās talkas ideju, piedaloties
savas iestādes teritorijas sakopšanā. Šāda veida pasākumi ir iespēja mācīt un rādīt bērniem kā var
veidot ap sevi skaistu un sakoptu vidi, pievērst uzmanību ekoloģiskām problēmām, audzināt
bērnos darba mīlestību, rosināt izjust gandarījumu par labi padarītu darbu.
Draudzīgi un čakli strādājot saliedētā komandā, sakopām skolas apkārtni. Darbs atstāja uz bērniem
pozitīvu iespaidu un veica audzinošu funkciju, jo bērni redzēja sava darba rezultātus Mēs,
pieaugušie, ticam, ka talka palīdzēs bērnu sirdīs rasties apzinīgas attieksmes pret dabu iedīgļiem,
rosinās sargāt dabu un mīlēt savu dzimteni.
Īpaši pateicamies skolas tehniskajiem darbiniekiem un mājturības skolotājiem Rutai Vjaksei un
Valērijam Jurkānam!

