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Ziema, ziema, sūti sniegu,
Lai uz zariem sarma zied.
Sargā meža balto miegu,
Bērniem ļauj ar slēpēm skriet!

2013.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu
projektam “Kompleksu risinājumu ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Riebiņu vidusskolas ēkā”.
Projekta ietvaros tiks siltinātas skolas ārsienas un
jumts, veikta iekšējo tīklu rekonstrukcija, uzstādīti zemes siltumsūkņi, veikta elektroinstalāciju un apgaismes līdzekļu nomaiņa.
Projekta aktivitāšu īstenošana dos iespēju samazināt
enerģijas patēriņu apkures un apgaismojuma nodrošināšanai
Riebiņu vidusskolā.
Projekts tiks īstenots paralēli mācību procesam
skolā, jo tā realizācijas termiņš ir 2014.gada 30.jūnijs. Tāpēc
lūdzam skolēnus, vecākus un darbiniekus būt saprotošiem,
pretimnākošiem, arī iecietīgiem un pacietīgiem!

(J.Osmanis)

2014. gada 17. janvārī
Galēnu pamatskolā jau
astoto reizi pulcējās Latvijas skolu audzēkņi ar saviem pedagogiem uz saturīgu un skaistu
pasākumu, kurā tika apbalvoti Kultūrkapitāla fonda, Latgales Kultūras programmas, Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Galēnu pamatskolas rīkotā R.
Mūkam veltītā Vislatvijas jaunrades darbu konkursa dalībnieki.
Šogad skolēni meklēja savu „kluso punktu”, jo radošā darba tēma bija „Starp sapņiem un
īstenību ir jāatrod/ Sava vieta - tas „klusais punkts”, kas nav/ Tikai pieturas punkts, - bet
atvēzēšanās. ”
Riebiņu vidusskolu pārstāvēja septiņu skolēnu darbi – seši radošie rakstu darbi un viens
zīmējums. Jāatzīmē, ka mēs vienmēr ar prieku piedalāmies mūsu novada Galēnu pamat- Paldies skolotājai Irēnai!
skolas rīkotajā konkursā, varbūt tāpēc ir liels gandarījums par sasniegumiem.
Sākumskolas 2.- 4. klašu grupā īpaši labus panākumus ir ieguvusi 3. klases skolniece Evija Bergmane – Sprūdža (skolotāja S.
Avotiņa), jo viņas darbs saņēma konkursa žūrijas atzinību, patika Rēzeknes Augstskolas un Riebiņu novada domes pārstāvjiem.
Pamatskolas 5. -7. klašu grupā piedalījās 6. klases skolniece Katrīna Kozure (skolotāja Ž. Ļebedeviča) un saņēma pateicību par piedalīšanos.
Vidusskolas skolēnu grupā bija kuplāks dalībnieku skaits. 12. klases skolniece Laura Golubeva (skolotāja I. Ormane) saņēma
pateicību par piedalīšanos un dāvanas no Riebiņu novada domes par interesantāko darbu vidusskolas grupā. 12. klases skolniece
Jeļena Kolesnikova (skolotāja R. Vjakse) saņēma pateicību par piedalīšanos zīmējumu konkursā. 11. klases skolniece Laura
Otsone (skolotāja I. Ormane) saņēma pateicību par piedalīšanos konkursā un dāvanas no Rēzeknes Augstskolas kā interesantāko sapņu autore. 11. klases skolniece Andra Struka (skolotāja I. Ormane) saņēma pateicību par piedalīšanos konkursā. 10. klases skolnieces Gundas Pastares (skolotāja Ž. Ļebedeviča) radošo darbu žūrijas komisija novērtēja ar atzinību.
Sakām mīļu paldies Martai Bindukai, Galēnu pamatskolas kolektīvam par svētku izjūtu, sponsoriem par dāvanām un Riebiņu
vidusskolas direktorei par iespēju apmeklēt šo jauko pasākumu.
Foto: Laura Golubeva

Riebiņu vidusskolas skolotāja Irēna Ormane
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Pēc ķīniešu kalendāra Zirga gads
sāksies 2014. gada 31. janvārī un
ilgs līdz 2015. gada 18. februārim.
Gada kosmiskais elements ir koks,
bet krāsa – zilā. Tādējādi 2014. gada talismans ir zilais koka zirgs.

Un tā nu 16.janvāra pēcpusdienā 5.-8.klašu
skolēni pulcējās uz tradicionālo Jaunā gada
pasākumu, lai godam būtu gatavi sagaidīt
austrumnieku Zirga gadu. Skolēni kopā ar
audzinātājām bija parūpējušies par ļoti jautru
un interesantu kopābūšanu: bija gan priekšnesumi, gan rotaļas, gan dejas.
Šogad katra klase savu prikšnesumu un aktivitātes saistīja ar sava horoskopa gadu.
Audzinātājas Sanita, Natālija, Irēna un
Pirmie
uzstājās
Mārīte.
“zirdziņi”—
5.klase,
viņi
parādīja tautas
pasakas
“Kumeļa perēšana” inscenējumu un aicināja visus rotaļās. 6.klases
priekšnesuma
odziņa
bija Jautrā savas garderobes papildināšana.

Kuram ir izdevusies labākā papīra čūskas dvīņumāsa?

Pie noslēpumainās “zīlnieces” Darjas.

gandrīz īsta, ļoti simpātiska čūsk i ņ a
(Laura), ko atnesa Sala vecītis
m a i s ā .
6.klases aktivitātes arī saistījās
ar
čūsku
darināšanu, mērīšanu un lokanību. Septītklasnieki visvairāk iepriecināja
pārējos ar
zīlēšanas salonu. (Kā lai Jaunajā
gadā iztiek
bez zīlēšanas?) Īpaši lielu jautrību izraisīja
Noslēgumā tika paziņotii titula
8.klases rotaļa ar pārģērbšanos.
"Nagla" un "Nagliņa" ieguvēji.
Prieks, ka visu pasākuma laiku
valdīja laba
Par tiem kļuva Darja Komlačova
oma, saprašanās un draudzība. Kopbilde pasākuma noslēgumā.
M a l a č i
(7. klase) un Viktors Plaunovs (6.
piektie, sestie, septītie, astotie
un
viņu
klase).
audzinātājas, ka paši sev par prieku noorganizēja ļoti jauku atpūtas pasākumu!
Kopā ar visiem priecājās un arī fotografēja Rita Pudāne

arī ir ļoti
piesātināta un
interesanta dzīve. Tāpēc
17.janvārī Riebiņu viviesi pastāstīja arī par tradīcijām un
dusskolas 11.un
ārpusstundu aktivitātēm (deju kopa
12.klases skolēniem bija “Dziga”, RA studentu koris u.c.).
tikšanās ar Rēzeknes
Ar savu balsojumu daudzi no mūsu
augstskolas pārstāvjiem. skolas atbalstīja projektu "stūRA
Īpašs prieks viņu vidū
aprites tELPA" projektu konkursā
bija redzēt mūsu skolas LabieDarbi.lv.
absolventi Skaidrīti
Rēzeknes augstskolā ir arī jauka
Mūrnieci, tagadējo stu- tradīcija—studenti saka paldies sadenti.
viem bijušajiem skolotājiem. Šogad
Skolēni uzzināja par
pateicības rakstus no absolventiem
Ar viesiem.
studiju iespējām RA,
saņēma skolotājas Natālija Smukša
saņēma informāciju par un Ruta Vjakse.
fakultātēm, studiju virzieniem. Bez mācībām RA studentiem
Natālija Smukša

Skolotāja Ruta saņem
pateicības rakstu.
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1991. gada 13. janvārī, protestējot pret padomju
karaspēka agresiju Viļņā, Daugavmalā Rīgā notika lielākā
demonstrācija Latvijas vēsturē. Tajā piedalījās aptuveni
700 000 cilvēku, ikviens, kuram bija iespēja, steidzās uz
Rīgu, lai protestētu pret draudošo Padomju Savienības
agresiju Baltijā.
Pēc manifestācijas daudzi cilvēki

bas muzeja direktore Margarita Skangale, gan kultūras
nama direktore Margarita Cakula. Uz kopīgu dziedāšanu
aicināja Viļānu folkloras kopas „Viļuonīši” dalībnieces, bet
Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks, barikāžu
dalībnieks, ne

palika Rīgā – Vecrīgā ap parlamenta
ēku, valdības namu,
radio un televīzijas
ēkām cēla barikādes. Pēc valdības
aicinājuma zemnieki
uz Rīgu devās ar
smago lauksaimniecības tehniku. LatviKlātesošos uzrunā Viļānu vidusskolas direk- jas Tautas fronte
tors Pēteris Tretjuks.
izveidoja aizsardzības štābu, daļa deputātu dienu un nakti uzturējās parlamenta ēkā, lai nepieļautu Augstākās Padomes
darba pārtraukšanu.
Šogad 20.janvārī –
Barikāžu aizstāvju atceres
dienā – vidusskolēni kopā ar
audzinātājām devās uz Viļāniem, kur pilsētas stadionā pie
atceres ugunskuriem Viļānu
vidusskola sadarbībā ar muzeju, kultūras namu un novada domi rīkoja pasākumu. Pie atceres ugunskura.
Vispirms – Latvijas Himna,
tad svinīgās uzrunas mijās ar dziesmu. Par Barikāžu laika
nozīmi Latvijas vēsturē runāja gan Viļānu novada domes
izpilddirektore Inga Strūberga, gan Viļānu novadpētniecī-

tikai pakavējās
atmiņās, bet arī
runāja par cilvēku atbildību šodien.
Mūsu
vidusskolēni
savukārt
demonstrēja savu
prasmi soļot, kas
tiek apgūta nu jau
daudzu gadu garumā. Un ne par velti
– izpelnījāmies
viļāniešu
apbrīnu un
atzinību!
Nobeigumā
silta
zupa, kas
vēl vairāk
ļāva izjust
barikāžu
laika noDemonstrējam savu soļotprasmi!
skaņu.
Paldies
Inesei Stepānei, Viļānu vidusskolas direktora vietniecei,
par ielūgumu uz šo pasākumu!

Gatavojoties novadu skolu sacensībām futbolā, Riebiņu vidusskolā norisinājās divi mini turnīri starp klasēm. 29.01.mērojās spēkiem 2.
-4.klašu audzēkņi, un 30.01. sacentās 5.-7.klašu labākie futbolisti.
Jaunāko klašu grupā, gluži likumsakarīgi, 1.vietu izcīnīja 4.
klase. Otrajā vietā ierindojās
3.klase, un godpilnajā 3. – paši
mazākie futbolisti. Rezultatīvākais turnīra spēlētājs bija Dairis
Keziks (8 vārti).
5.- 7.klašu grupā izvērtās spraiga cīņa starp klasēm. Sevišķi
lielu pretestību vecākajai turnīra
komandai izrādīja apvienotā 4.5.klašu komanda, kur spēles
rezultāts beidzās ar neizšķirtu
1:1. Kopvērtējumā 1.vietu ieguva 7.kl., 2.v.-6.kl. un 3.v. – 5.kl.
4.klases futbolisti.
Par labāko spēlētāju tika atzīts
Meinards Rudzāts ar 5 gūtiem vārtiem.
Sacensības notika 11.klases skolnieces Līvijas Catlakšas ZPD ietvaros.

Rita Pudāne, Riebiņu vidusskolas direktora vietniece

Lai gan mūsu skolā
šogad ir visas iespējas kļūt par slēpošanas meistariem, jo ir
gan slēpes, gan slēpju zābaki, laikapstākļi nelutina. Auksti
jau nu gan ir, bet vai pa pliku zemi slēposi? Labi, ka skolas stadions tāds līdzens, un sniegs tur arī turas. Tad nu
vidusskolēni izbaudīja slēpošanas priekus.

