
   

 

2016. gada februāris 

26. janvārī ar 4.-5.klašu komandu cīņām noslēdzās 

starpskolu futbola sacensības telpās. Mūsu skolas 

spēlētājiem veicās visādi- tika piedzīvoti gan rūgti 

zaudējumi, gan lieliska uzvara. Emocijas un 

spēlētprieks bija vērojams katra futbolista acīs, un tas 

ir pats galvenais. Komandas sastāvā bija: Maksims 

Bondarevs, Maksims Piskunovs, Maksims Žukovs, 

Artjoms Kitajevs, Dmitrijs Gomovs, Juris Gromovs, 

Uldis Pauniņš, Ēriks Ļeonovs un Ilja Smoļins. 

Pretinieku vārtsargu izdevās pārsteigt Maksimam 

Žukovam un Artjomam Kitajevam. 
 

4.02.2016. noslēdzās Jauno vieglatlētu sacensības “Mazā balva”. Laurus plūca: Ignats Vilcāns – 1000m soļošanā 3.v. 

(7:08,2); Nikita Baikovs – 60m barjerskrējienā 1.v. (12,38); Artūrs Valters – 60m skrējienā 3.v. (9,2); Ilja Smoļins – lo-

des grūšanā 1.v. (8,00); Evelīna Upeniece – 60m skrējienā 3.v. (9,7); Aivis Golubevs – augstlēkšanā 3.v. (125); Sintija 

Verza – 1000m skrējienā 2.v. (4:14,7) un lodes grūšanā 3.v. (9,50). Stafetes skrējienā 3. vietu izcīnīja jaunākās grupas 

zēnu komanda- N.Baikovs, I.Smoļins, A.Valters un G.Pokšāns (rez. 2:11,31). Triju sacensību kārtu kopsummā labāko 

trijniekā iekļuva un kausus un medaļas saņēma: Ilja Smoļins - 1.v. lodes grūšana un 3.v. augstlēkšanā, Sintija Verza – 

2.v. 1000m skrējienā, Evelīna Upeniece 3.v. 60m skrējienā, Aivis Golubevs 3.v. 60m barjerskrējienā, Nikita Baikovs 

2.v. 60m barjerskrējienā. Ļoti labi un apzinīgi ar tiesnešu pienākumiem tika galā A.Stabulnieks, M.Skačkova, A. Paško, 

M.Paldiņš, A.Bivbāns, E.Meluškāne, D.Berovska, I.Boļšakova. 

  

27.janvārī Jēkabpilī norisinājās vieglatlētikas sacensības telpās 2003.-
2004. gadā dzimušiem sportistiem, kur tika atlasīti paši labākie Latgales 

reģionā, kas 7.februārī būs tiesīgi startēt Latvijas čempionātā U-14 vecu-

ma grupā. Sacensībās dalību ņēma Raivis Luriņš un Aivis Golubevs. 
Šāda mēroga sacīkstēs zāni nebija līdz šim piedalījušies. Raivis izmēģinā-

ja spēkus 3kg lodes grūšanā, uzrādot rezultātu 6,02m. Aivis, savukārt, 

pārbaudīja savus spēkus skriešanas disciplīnās: 60m barjerskrējienā uzrā-

dīja laiku 13,26 un 1000m distanci veica 04:08,64. Sacīkšu galvenais mēr-

ķis bija gūt sacensību pieredzi un uzlabot savus personīgos rezultātus. 

 

3.februārī norisinājās Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā “B” grupai. 8.klases skolēni Armands 

Briška un Andrejs Paško kvalificējās Latvijas čempionātam, kas notiks Rīgā 12.-13.februārī. Lodes grūšanās Armands 
ierindojās 5.vietā (11,63) un Andrejs noslēdza labāko astotnieku (10,95). Arī augstlēkšanā Andrejs izpildīja normatīvu, 

pārvarot 145 cm augstumu. 
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Jau sesto gadu mūsu sko- la piedalās Eiropas Komisi-

jas programmā “Augļi skolai”. Šīs programmas  mērķis 

ir veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū. 

Augļu izdales periods 2015./2016.mācību gadā ir no 2015.gada 

2.novembra līdz 2016.gada 26.februārim. Trīs reizes nedēļā pēc 

otrās stundas 1.- 9. klašu  skolēni steidzas uz skolas ēdnīcu, kur 

tos gaida sārtvaidži āboli vai bumbieri. Ēdot sulīgos un garšīgos dārza labumus, pat neaizdomājamies, kas tos izaudzējis 

un nogādājis uz mūsu galda. Paldies jāsaka daudziem - ZS “Eži” saimniekam Pāvelam Kavunam no Dagdas, kurš aug-

ļus izaudzēja, skolas direktorei, kura pieteica mūsu skolu prog-

rammai, skolas pavārēm, kuras nomazgā un sadala ābolus, vis-

iem, kuri rūpējas par 

dokumentācijas savlai-

cīgu sakārtošanu. 

Augļu un dārzeņu prog-

ramma paredz ne tikai 

mieloties ar āboliem un 

uzņemt vitamīnus, bet 

arī izglītoties. Sākumskolas klašu skolēni  šogad gatavoja Ābolspēles – galda 

spēles, kuras var spēlēt gan stundās, gan brīvajā laikā. Paredzēts, ka pašgatavoto 

spēļu 

kom-

plekts 

pavie-

sosies 

visās sākumskolas klasēs. 

 Pamatskolēni katrs izstrādāja un aiz-

stāvēja mini zinātniski pētniecisko darbu. 5. 

klases tradicionāli veido plakātu “Dārzeņi.” 

Ļoti interesanti par spinātiem stāstīja Ritvars 

Vjakse, Evija Bergmane-Sprūdža ne tikai 

bija iepazinusies ar burkānu audzēšanu un laba-

jām īpašībām, bet arī visus cienāja ar burkānu 

salātiem. Atzīmējams ir arī Agnijas Jemeļja-

novas pētījums par kartupeļiem. 6. klases  skolēni veido prezentācijas “Augļi”. Vērtēšanas komisijai patika Annas Ma-

rijas Vilcānes, Jura Kokina un Raivja Luriņa sagatavotās prezentācijas. 7. klasei ir dota iespēja vairāk uzzināt par 

dārza un meža ogām, bet astotklasnieki iedziļinās garšaugu daudzveidībā. Interesanti bija skatīties un klausīties Jūlijas 

Vaivodes pētījumu par lupstāju.  Eksotiskie augļi ir devītklasnieku pētījumu objekts. Vērtēšanas komisija ļoti atzinīgi 

novērtēja visas prezentācijas. 9. klases skolēni izcili stāstīja par tādiem svešzemju augļiem kā marakuju, hurmu, mango, 

līciju, godži ogām, papaiju, vīģēm u.c. Šāda veida mini ZPD ir ļoti laba iespēja izglītoties pašam un dalīties uzzinātajā 

ar saviem klasesbiedriem, apgūt un pilnveidot dažādas prasmes.  

Direktora vietniece Silvija Avotiņa 
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4.februārī mūsu skolā norisinājās novada 

vizuālās mākslas olimpiāde. Tās mērķis 

bija motivēt skolēnus izzināt un pētīt māk-

slinieku darbos attēlotās ziemas ainavas, 

apgūt dažādas ilustrācijas, glezniecības un 

grafikas tehnikas, kā arī to izteiksmes lī-

dzekļus. Kopskaitā dalībnieki bija 32, no 

kuriem 12 bija mūsu skolas audzēkņi. 

Prieks par to, ka lielākā daļa godalgoto vie-

tu palika mūsu skolā – 1.vieta – Natālijai 

Svjatohai 9.-11. klašu grupā, 2.vietas iegu-

va Dana Patrejeva 1.-4. klašu grupā, Rit-

vars Vjakse   5.-8. klašu grupā un Rasma 

Ormane  9.-11.klašu grupā, šajā pat grupā 

3.vietu ieguva Austra Katkeviča. Savukārt 

atzinības nopelnīja Gunita Vjakse – 

2.klase, Anna Marija Vilcāne – 6.klase un 

Anastasija Kuzmenko – 10.klase. Pateicības par piedalīšanos saņēma Anastasija Jefremova – 1.klase, 

Igors Černevskis – 3.klase, Anželika Mihailova – 5.b klase, Armands Briška – 8.a.klase. Protams, lie-

lu paldies ir jāsaka skolotājām – Silvijai Avotiņai, Inārai Drongai, Solvitai Volontei, Anitai Randarei, 

Innai Zenovjevai un Rutai Vjaksei, kuras attīstīja skolēnos iztēli, fantāziju, radošās spējas un veicināja 

šo talantu izpausmi. 
Mākslas jomas MK vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža 

Vispasaules Drošāka interneta dienas 

ietvaros, Riebiņu vidusskolā tika aiz-

vadīti pasākumi, kurus rīkoja Riebiņu 

novada CB Bērnu literatūras nodaļa.  

Pārrunas par tēmu "Mana 

drošība internetā" organizē-

jām 5.klases skolēniem, ku-

ras laikā piedāvājām ap-

spriest tēmas, kas skar ik-

viena drošību interneta vidē. 

Savukārt 8.klases skolēni 

pasākumā "Vai internets ir 

anonīms?" uzzināja par ano-

nimitāti internetā, tās priekšrocībām, trūkumiem un iespējamajām sekām 

dažādās situācijās. Paldies par sadarbību!                     

Riebiņu novada CB vecākā bibliotekāre Svetlana Zahareviča 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeoO-swffKAhVjEpoKHXUFB6oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.limbazubiblioteka.lv%2Flv%2Fms%2Fjaunumi%2Faicinam_atzimet_drosaka_interneta_dienu_2015%2F&bvm=bv.114195076,d.
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 10. februāris iezīmējās ar garu „darbadienu” 
mūsu skolas sportistiem. „Vārkavas bal-
vas” izcīņas sacensības vieglatlēti-
kas trīscīņā šogad pulcēja kuplu dalībnieku 
skaitu, tādēļ pasākums ieilga līdz vēlam vaka-
ra. Noguruši, toties lepni un gandarīti par sa-
viem panākumiem, bija visi. Daudziem pat iz-
devās atkārtot vai uzlabot savus personīgos re-
kordus 30m skrējienā, augstlēkšanā un tāllēk-
šanā. Kopvērtējuma tabulā, sasummējot visu 
disciplīnu rezultātus, pie godalgotām vietām 
tika Andrejs Paško-3.v., Evija Meluškāne-
2.v., Armands Briška-2.v., Artūrs Valters-
1.v., Evija Bergmane-Sprūdža-3.v., Maksims 
Piskunovs-3.v., Karina Komlačova-3.v. un 
Artis Pastars-3.v. Pārējie dalībnieki arī bija 
malači, paldies visiem par izturību! 

Sveicam Riebiņu vidusskolas 8. - 9. 
klašu komandu ar iegūto 3. vietu 
starpnovadu skolu sacensībās telpu 
futbolā! 

14. februārī Rīgas Sporta manēžā valdīja spor-

tiska atmosfēra. Tur notika Latvijas čem-
pionāts vieglatlētikā U-16 grupai. 
Sveicam Armandu Brišku ar labiem sasniegu-

miem lodes grūšanā! Savā vecuma grupā viņš 

iekļuva labāko astotniekā (7.v.) un uzlaboja 

personīgo rezultātu, raidot lodi 11,48m tālu! 

16.februārī Preiļos notika „Tautas bum-
bas” sacensības, kurās dalību ņēma arī 
Riebiņu vidusskolas zēnu komanda. Sastāvā: 
Iļja Smoļins, Maksims Žukovs, Uldis Pauniņš, 
Artjoms Kitajevs, Aleksandrs Kolesņikovas, 
Ēriks Ļeonovs, Ritvars Vjakse, Aivis Golu-
bevs, Harijs Griboniks un Ričards Leitāns. Lai 
gan sacīkstēs neizdevās sasniegt augstus rezul-
tātus, galvenais, protams, bija piedalīties un 
gūt sacensību pieredzi. Jāturpina pilnveidoties 
un tiekties uz labāko! 

Paldies Riebiņu vidusskolas sporta 
skolotājām Mārītei Pokšānei un 
Skaidrītei Vulānei par iniciatīvu! 
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14. februārī jeb Valentīna dienā tiek svinēta visu mīlētāju diena. Diena ir nosaukta par 

godu Valentīnam, mīlētāju aizbildnim un vienam no trim svētajiem, kuri 14. februārī 

mira mocekļa nāvē. Bet kā tad īsti radās šie svētki? Leģenda vēstī, ka diena nosaukta 

priestera, svētā Valentīna vārdā, kurš 3. gadsimtā dzīvoja Romā. 

12. februārī, tuvojoties Valentīndienai, Riebiņu vidusskolā notika pasākums “Mister Va-

lentine 2016”, kurā piedalījās zēni no 9.-12.klasēm. Par titulu “Mister Valentine” cīnījās 

pieci zēni – Meinards Rudzāts, Ernests Zalāns un Alvis Pastars no 9.klases, Lauris Uzul-

nīks no 10.klases, Raivis Meluškāns no 12.klases. Pasākuma laikā zēniem bija jāapliecina 

sevi dažādos konkursos, piemēram, “Runājošā 

zvaigzne”, “Dejo ar zvaigzni”, “Uzdāvini sirdi” 

un citos, lai atklātu savus talantus un parādīt 

savas spējas un prasmes, ko vērtēja ļoti kompetentā žūrija. Visi zēni turējās godam, bet 

galveno titulu “Mister Valentine 2016” ieguva 9. klases skolēns Meinards Rudzāts, 

savukārt titulu “Skatītāju simpātija” ieguva 12. klases skolēns Raivis Meluškāns. Svei-

cam visus zēnus, kas piedalījās šajā pasākumā, kuri pieradīja to, ka zēni prot daudzas 

lietas, ir drosmīgi un gatavi daudziem izaicinājumiem! Pal-

dies tiem, kas bija klāt  un atbalstīja zēnus nevieglajā cīņā!  

                         Pasākuma organizatore Natālija Smukša 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2zuaI5vzKAhVmIpoKHcQ3DcIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fspoki.tvnet.lv%2Fspokiemkonkursi%2FKonkurss-apsveikums-spokiem%2F278873&bvm=bv.114195076,d.bGQ&psig=AFQjCNFeSKrTwj
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17. februārī notika Ekselences balvas fi-

nāls, kurā klātienē tikās 20 progresīvi bio-

loģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas 

skolotāji. Finālā skolotāji vadīja atklātas 

mācību nodarbības Mārupes vidusskolā. 

Skolēni, vecāki, skolu vadība un kolēģi Ekselences 

balvai kopā bija pieteikuši 101 bioloģijas, fizikas, 

ķīmijas un matemātikas skolotāju. No tiem tika 

atlasīti 20, kuri vada mūsdienīgas un aizraujošas 

stundas, spēj ieinteresēt skolēnus mācīties eksaktos mācību priekšmetus un palīdz katram skolēnam 

sasniegt savus labākos rezultātus. 

Esam patiesi gandarīti, priecīgi un lepni, ka mūsu kolēģe Laila Vibornā ir iekļuvusi prestižā konkursa 

dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem “Ekselences balva” finālā nominācijā “Par izcilu darbu inovatī-

va mācību procesa īstenošanā fizikā”. 

Atšķirībā no citiem meistarības apliecinājumiem, 

Ekselences balva tiek piešķirta par skolotāja dar-

bu klasē, nevis skolēnu rezultātiem eksāmenos 

un olimpiādēs, nostrādāto gadu skaitu vai for-

māliem dokumentiem, kas apliecinātu skolotāju 

kvalifikāciju. 

Dienas noslēgumā LU Mazajā aulā notika apbalvošana, kurā tiks sveikti visi finālisti, un četri labākie kat-

rā mācību priekšmetā saņēma mecenātu sarūpēto Ekselences balvu 1400 eiro apmērā. Dāvanas, profe-

sionālās pilnveides nodarbības “Stundu plāni ClassFlow vidē”, visiem finālistiem bija sarūpējis izglītības 

uzņēmums “Lielvārds”. Nokļūšana šāda mēroga konkursa finālā jau ir lielisks Riebiņu vidusskolas un sko-

lotājas Lailas Vibornās panākums. 

Ekselences balvu organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura 

centru un LU Fondu. Plašāka info http://www.dzm.lu.lv/ 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 



7  

 

 

12.februārī Riebiņu vidusskolā notika 

Riebiņu novada 5.-8. klašu matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās visu novada 

skolu pārstāvji, pavisam 28 dalībnieki. Skolēnu darbus vērtēja 7 novada matemāti-

kas skolotāji. Visas dienas garumā olimpiādes norisei sekoja novada izglītības 

jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. 

Kā tad veicās mūsējiem? 5.klašu grupā no mūsu skolas startēja pieci bērni. Vislabākos re-

zultātus parādīja Ritvars Vjakse (2.vieta) un Aleksandrs Kolesnikovs (atzinība). Sesto klašu gru-

pā uzvarēja Riebiņu vidusskolas skolnieks Raivis Luriņš, 3.vieta – Jurim Kokinam. Septīto kla-

šu grupā 3.vietu ieguva Viktorija Pauniņa. No vienpadsmit mūsu skolas olimpiādes dalībniekiem 

teju pusei ir vērā ņemami un augsti rezultāti. 

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un skolēniem par uzdrīkstē-

šanos.  
Matemātikas, datorikas un dabaszinību jomas MK vadītāja M. Tarasova 

Jau vairākus gadus Riebiņu novadā tiek rīkota tikšanās izglītības iestāžu skolu 

padomēm. Šogad pasākums notika pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 

Riebiņos. Gan mazie, gan lielie sprīdīši bija gatavojušies šai tikšanās reizei. 

Mazie un lielie dejoja, dziedāja, lasīja dzejoļus. Novada pirmsskolas metodis-

kās apvienības vadītāja L. Šmukste prezentācijas formā sniedza ieskatu par 

padarīto un nākotnes plāniem. Iestādes vadītāja J. Harlamova iepazīstināja 

klātienē ar 

bērnu grupiņām. Savukārt, psiholoģe N. Rivža 

vadīja interesantu mākslas terapijas nodarbību. 

Saskaņā ar ķīniešu horoskopu 8.februārī Kazu 

nomainīja ugunīgais, neprognozējamais Mērka-

ķis. Noslēgumā izglītības iestādes “Sprīdītis” 

padomes vadītājs R. Naglis, kurš bija iepazinis 

Ķīniešu horoskopu pēc dzimšanas gada, solīja 

mums visiem piesātinātus 12 mēnešus, kuros 

nesanāks skumt ne tikai Pērtiķa gadā dzimuša-

jiem, bet visiem citiem arī. Būs gan 

auglīgs darbs, gan jautras izklaides. 

Pērtiķa gadā nevajag provocēt nepatik-

šanas, tās atnāks pašas.  

To, ka šādi savstarpēji apciemojumi ir 

vajadzīgi, atzina gan bērni, gan pieau-

gušie. 
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Uz Riebiņu vidusskolu tālu ceļu 

braukuši ciemiņi no Somijas, kuri 

vēlējās satikt kristīgās mācības 

bērnus un arī citus interesentus.  

Ciemiņi bērnus pārsteidza ar ļoti 

interesantu teātra izrādi, kas bija 

fragments no Bībeles par Danielu 

un lauvu bedri. ( Dan. 6:10)  

Kopā ar bērniem noskaidrojām, 

kas un kāds ir drosmīgs cilvēks. 

Bērni centās izprast lūgšanas nepieciešamību ikdienas dzīvē. Stāsts par Danielu apliecina ticības 

nepieciešamību ikvienam no mums.         Ticības mācības skolotāja Sanita Upeniece 

  

    V a i r ā - kus gadus 

s k o l a s zēnu koman-

das star- tēja sacensī-

b ā s „LĀSES” kau-

sa izcīņā skolu koman-

dām vo- lejbolā, bet 

tikai šo- gad „LĀSES 

2016”  sacensībās skolas meiteņu komandai izdevās 

izcīnīt kausu un ceļa zīmi uz fināla sacensībām Rī-

gā. Šīs dienas zvaigžņu labvēlība, meiteņu gribas-

spēks un tieksme izmēģināt jaunu pieredzi, skolotā-

jas uzmundrinājums aizveda pie nebijuša rezultāta. 

Sacensībās tika aicinātas startēt vidusskolnieces no 

Vārkavas, Aglonas, Līvānu, Preiļu un Riebiņu nova-

du. Atsaucās tikai Preiļu 2 vidusskolas un Riebiņu 

vidusskolas komandas. Paldies viņām par iespēju 

uzspēlēt un vinnēt ar rezultātu 24:12. Ar direktores 

svētību plānojam neatlaidīgi gatavoties un 9.aprīlī 

startēt Skonto hallē fināla spēlēs.  

 

Komandā spēlēja: Lāsma Mazjāne,  Marina Skač-

kova, Žanna Kirilova, Evija Meluškāne, Anastasi-

ja Kuzmenko un Diāna Berovska.               

Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

Riebiņu vidusskola iesaistījās Zibakcijā volejbola 

spēlē par godu vispasaules volejbola dienai. Pa die-

nu notika trīs spēles katra līdz 29 punktiem. Sākumā 

8.klases skolēni cīnījās savā starpā, pēc tam uzspēlēja 

2. klase  un dienu noslēdza  vidusskolēnu komandas. 

Interesants pasākums vienoja vairākus sportistus pie 

volejbola tīkla. Bijām vieni no vairākiem, kas dienā ne 

tikai mācījās, strādāja bet arī kopā uzspēlēja volejbolu. 

Urrrā!!! Uzvarētāji visi!  

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ7qHUpp3LAhXhKJoKHRNSCkoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fr7ps.lv%2Farpusstundu-darbs%2Fsporta-aktivitates%2F&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNH2fWg2uVjVYl7Tbl6IHqyExzRrrA
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„No 18.februāra Riebiņu novada CB būs skatāma dzejnieka un filozofa Roberta Mūka kak-

lasaišu izstāde.” „Kāpēc gan neaiziet un neapskatīt?” nolēma 8.ab klašu kolektīvi un 22.februārī pēc 

mācību stundām devās uz bibliotēku. 

 Izrādās, ka Roberts Mūks bija ne tikai izcils dzejnieks un filozofs, bet arī kolekcionārs 

(kaklasaites un pīpes). Šoreiz bija apskatāmas 15 dažādu krāsu un rakstu kaklasaites (protams, kak-

lasaišu ir bijis krietni vairāk, bet nav saglabājušās). Tā kā puiši mājturības stundās kopā ar skolotāju 

Valēriju bija trenējušies siet kaklasaites, tad šī tematika viņiem nebija sveša. Katrs varēja iztēloties, 

kuru kaklasaiti sev gribētu. Bet tas nebija viss – dodoties tālāk, bibliotēkas telpās bija skatāma Rie-

biņu novada pirmskolas bērnu darbu izstāde „Ziemas baltumā”. Astotajiem bija iespēja ieslīgt bēr-

nības atmiņās, kur arī viņi kādreiz, savu audzinātāju mudināti, veidoja šādus bērnišķīgus mākslas 

darbus. Nākošajā telpā varēja apskatīt tematisku izstādi „Kāzu gadskārtu svinēšanas tradīcijas Rie-

biņu novadā”– sudraba, zelta un dimanta kāzu jubileju svinību apkopojums. Bet arī tas vēl nav viss 

– astotie devās uz Riebiņu KC 

otro stāvu, kur izkārtota foto 

izstāde „Mazākumtautību dzīve 

Riebiņu novadā”. Starp dau-

dziem foto mirkļiem, bija bil-

des, kurās nofotografēta tautas 

tradīciju svinēšana mūsu skolā. 

Daudzi no astotklasniekiem tur 

varēja ieraudzīt arī sevi.        

Iesakām arī Jums – aizejiet un apskatiet, tas ir interesanti…         8. kl audzinātājas Mārīte un Ārija 

24. februārī notikušajā Riebiņu novada skatu-

ves runas konkursā un vokālās mūzikas konkur-

sā „Balsis” veiksmīgi uzstājušies visi mūsu 

skolas dalībnieki. 1. klases skolniece Laila Pu-

tāne (sk. Silvija Avotiņa) ieguva III pakāpi, 2. 

klases skolnieks Gatis Pokšāns (sk. Ināra 

Dronga) un Evija Bergmane - Sprūdža (sk. 

Irēna Ormane) no 5. a klases – II pakāpi, sa-

vukārt 9. klases skolniecei Austrai Katkevičai 

(sk. Diāna Bravacka) visaugstākais sasnie-

gums – I pakāpe un iespēja pārstāvēt Riebiņu 

novadu konkursa pusfinālā, kas notiks Jēkabpi-

lī. Mūsu vokālais duets Lāsma Jurkāne un Ve-

ra Guļbenova (sk. Ārija Bergmane -Sprūdža) 

saņēma II pakāpes diplomu. Sveicam visus da-

lībniekus un viņu skolotājas! 
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Februāris mūsu skolā noritēja radošā gaisotnē. 

Un kā nu ne!  

Četri interešu iz-

glītības pulciņi – „Raibie darbi”, Origami 

pulciņš, EKO pulciņš un Latgaliešu valodas pulciņš – ik cetur-

tdienu aicināja kopā interesentus uz radošajām darbnīcām. 

Tā 4.februārī SVEČU DARBNĪCA „Viena gara, gara, 

gara svece ce-

ļoja pa pasau-

li…” skolotājas 

Solvitas Volon-

tes vadībā tika 

darinātas garas 

un neparastas 

sveces. Šis dar-

biņš īpašu prie-

ku sagādāja pagarinātās dienas grupiņas bērniem. 

Savukārt 11.februārī kopā pulcējās ORIGAMI piekritēji. Valentīndie-

nas priekšvakarā skolā vienmēr ir siržu darbnīca. Tāpēc arī šogad jeb-

kurš varēja iemācīties un izgatavot mīļu un neparastu origami sirsniņu. 

Kā jau ierasts, šo darbnīcu organizēja skolotāja Alla Solovjova, bet 

sirsniņu gatavošanas galvenie meistari-skolotāji bija Anna Marija Vil-

cāne, Angelika Zakutajeva, Samanta Loseva, Darja Stafecka, Viktorija 

Pauniņa, Karina Komlačova, Margarita Zakutajeva, Melisa Rumaka, 

Kristīne Sidorova, Artis Pastars. Bērniem ļoti patika strādāt viņu vadī-

bā. Tajā pašā laikā SMU „Jautrie papīrīši” darbinieki Juris Kokins un 

Raivis Luriņš tirgojās ar sava origami  uzņēmuma 

produkciju – galda spēlēm. 

Nākamās ceturtdienas darbnīcai bija īpaši 

stilīgs nosaukums, proti, „EKOBURZIŅŠ”, un tā 

aktivitātes vislabāk pārzināja skolotāja Sanita Upe-

niece ar savām palīdzēm Eviju Meluškāni, Natāliju 

Hritonenku un Anastasiju Kuzmenko. Tika noskaid-

rots, kas ir PET, skatoties filmu „PET mūžīgais 

cikls”, pārrunāts, kā pareizi šķirot atkritumus, ko 

ikviens var darīt apkārtējās vides labā. Pats intere-

santākais bija radošā darbnīca, kur bērni gatavoja 

interesantas lietas no lietotām PET pudelēm un pu-

tuplasta un kreppapīra. 

Februāra pulciņu maratonu noslēdza LATGALIEŠU VALODAS STUNDA skolas bibliotēkā skolotājas Irēnas 

Ormanes vadībā. Tā sākās ar svarīga jautājuma noskaidrošanu, kas tad īsti ir latgaliešu valoda – valoda Latvijas Republi-

kā vai dialekts. Visiem klātesošajiem gribējās, lai tā būtu valoda, jo lielākā daļa pasākuma dalībnieku saprata un runāja 

latgaliski. Kad būtiski svarīgais jautājums bija noskaidrots, tad tika lasīts fragments no pavisam jauna izdevuma latgalie-

šu valodā: L. Kerols „Alise Breinumu zemē”. Vēl stundas dalībnieki iesāka skatīties latviešu režisora, mūsu novadnieka 

Jāņa Streiča uzņemto filmu „Cilvēka bērns” pēc Jāņa Klīdzēja tāda paša nosaukuma romāna motīviem, protams, latgalie-

šu valodā, un nodarbības noslēgumā skolēni saņēma krāsojamas lapas un dzejoļus latgaliski, kur bija arī viens uzde-

vums: noskaidrot latgaliešu valodas vārdu nozīmi. Pirmdien jau bija zināms visaktīvākais valodas pētnieks, tas izrādījās 

Andrejs Vinogradovs no 4. klases. 

Mēs domājam, ka pulciņu ma-

ratons ne tikai ļāva ielūkoties 

pulciņu darbā, pavērot pulciņu 

darbības dažādību, deva iespēju 

darboties gan kā dalībniekiem, 

gan  kā vadītājiem, bet arī radī-

ja interesi nākamajam gadam.  

 

Rita Pudāne un Silvija Avoti-

ņa sadarbībā ar pulciņu skolo-

tājām Solvitu Volonti, Allu 

Solovjovu, Sanitu Upenieci un 

Irēnu Ormani. 
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Riebiņu novada florbola turnīrs 
Sestdien Riebiņu novada atklātajā florbola tur-
nīrā piedalījās ari mūsu komanda. Cīņā ar preti-
nieku izdevās saspēlēties un gūt vārtus tagadē-
jiem un bijušiem skolēniem. Komandā startēja: 
Sandis Stuburs, Viktors Maslobojevs, 
Kristaps Pastars, Dainis Griboniks, San-
dis Sparāns, Konstantīns Škuratovs, Mā-
ris Paldiņš, Meinards Rudzāts un Raivis 
Meluškāns. Turnīrā kopā piedalījās 11 koman-
das no Riebiņu, Preiļu un Viļānu novadiem. Pie 
godalgotas vietas neizdevās nonākt, bet bija gūti 
vārti, bija uzvaras, bija gūta pieredze. Jau šone-
dēļ labākie dosies cīņā starpnovadu turnīrā vi-
dusskolām. 

Skolas turnīrs galda tenisā 
Noslēdzies skolas turnīrs galda 
tenisā. Starpbrīžos, pēc stun-
dām, brīvajos brīžos skolas gaite-
nī visu februāri skatītāji varēja 
vērot aizraujošās galda te- n i s a 
spēles un atbalstīt sportistus. Piedaloties 8. –12.klasēm 
ar 13 spēlētājiem, tika izspēlētas daudzas spēles. Sa-
censību organizators Boriss Maslobojevs tādā veidā 
gatavoja vidusskolas komandu novada turnīram galda 
tenisā, kurš notiks 12 martā.  Spēles bija gana spraigas 
un emocionālas, jo katram  spēlētājam bija visas iespē-
jas iegūt godalgotās vietas. Šoreiz pie godalgas tika 
pats organizators Boriss Maslobojevs (11.kl.), 

Ivans Piskunovs (9kl.) un Sandis Sparāns(9kl.). 

Starpnovadu sacensības florbolā 
Izskanēja pirmās starpnovadu sacensības florbolā. Šoreiz 
laukumā tikās 4 komandas no trim novadiem. Pirmo 

spēli sākām ar Preiļu valsts ģimnāzijas pirmo komandu 
un cietām smagu sakāvi. Bet tā bija tikai punktos, jo nā-

košai spēlei ar Preiļu valsts ģimnāzijas otro komandu 
bijām krietni pārāki. Spēle gāja no rokas, skaisti gūti vār-

ti un uzvara. Uz pēdējo spēli izgājām ar Aglonas vidus-
skolas komandu, lai cīnītos par trešo vietu. Paši neticē-

jām, bet jau no pirmajām minūtēm bijām vadībā. Spraigā 
cīņā pārsvars tika noturēts un iegūts sudrabs. Visrezulta-
tīvākais uzbrucējs –Dainis Griboniks. Ļoti skaisti vārti 

izdevās Arturam Stabulniekam, Raivim Meluškā-
nam, Sandim Sparānam. Vārtsarga lomu uzņēmās 

Vladislavs Stabulnieks. Bumbiņa tā i lipa pie viņa 
rokām. Māris Paldiņš, Konstantīns Škuratovs un 

Sandis Catlakšs bija neaizstājami. Bez viņiem mūsu 
vidusskolai nebūtu reāli tikt pie uzvaras.   

 Apsveicam! 
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29.februārī, Rēzeknē Austrumu radošo pakalpojumu centrā ‘Zeimuļs’ norisinājās ‘Esi līde-

ris” biznesa spēles ‘Ceļš uz bagātībām’. Kopumā biznesa spēlēs piedalījās 33 komandas no 

visa Latgales reģiona. Latgales reģions bija pēdējais reģions, kurā šogad biznesa spēles vēl 

nebija notikušas. Sacensību uzdevumi visām komandām lika ne tikai stratēģiski domāt, bet 

arī parādīt prasmi izvērtēt riska faktorus un izdarīt atbilstošas, pamatotas izvēles. Kopumā 

šādas spēles jauniešiem dod lielāku izpratni par situācijām, ar kurām var saskarties ikdie-

nā, ieskatu biznesa vidē, veicot aprēķinus un veidojot biznesa stratēģijas. Jaunieši ir ieinte-

resēti piedalīties šādās spēlēs, par ko liecina lielais komandu skaits. 

Riebiņu vidusskolu 

pārstāvēja 2 koman-

das-PĒRLES(Līga 

Struka, Ieva Boļsa-

kova, Diāna Berov-

ska) un DĀRGUMU 

MEKLĒTĀJI (Elīna 

Cakule, Jacenta Ru-

dzāte, Margarita Za-

balujeva) 

Komanda „Dārgumu meklētāji” ieguvu godpilno augsto 3.vietu, iegūstot 20,5 punktu no 

22. Šai komandai būs jādodas pārstāvēt Riebiņu vidusskolu  un Latgali finālā 1.aprīlī Rīgā. 

Komandas biznesa spēlēm sagatavoja un konsultēja skolotāja Sandra Eiduka. Vēlam 

veiksmi mūsu komandai konkursa nākamajā kārtā! 

 Riebiņu vidusskola jau vairākus gadus ir projekta „Esi līderis!” dalībskola, dodot iespēju 

10. līdz 12. klašu skolēniem attīstīt personību un līderības prasmes, gūt ieskatu uzņēmēj-

darbībā, kā arī saņemt valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību.   

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 


