
   

 

2016.gada marts 

"Ak, šīs lielās 
MARTA acis, 
Visur tās man  
pretī skatās: 
Ledus plaisās, 
sniega čaugās, 
Asarotu zaru 
spraugās, - 
Lielas, dīvainas 
un platas!" 

Aspazija  

2.martā Riebiņu vidusskolā norisinājās Latgales reģiona 

1.atklātā krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 8.-9. 

klašu skolēniem. Olimpiādē piedalījās 49 izglītojamie no 

Dagdas, Varakļāniem, Kaunatas, Aglonas, Vārkavas, Viļāniem, Sutriem, 

Preiļiem, Priežmales, Pelēčiem, Riebiņiem, Dravniekiem, Rušonas un  Galē-

niem.  Riebiņu novada valodas MA vadītāja, Riebiņu vidusskolas krievu valo-

das skolotāja 

Inna Kabare iz-

veidoja uzdevu-

mu paketi, ie-

kļaujot darbā 6 

daļas: klausīša-

nās, lasīšana, va-

lodas lietojums, 

tradīcijas, rakstī-

šana, amatniecī-

ba krievu tautas 

folklorā. Dalīb-

nieki tika sadalīti divās grupās: A 

(dzimtā latviešu valoda) un B (dzimtā 

krievu valoda). Krievu valodas kā sveš-

valodas augsto zināšanu līmeni  aplie-

cina iegūto punktu skaits. Riebiņieši 

var lepoties ar savu sniegumu—B gru-

pas 8.klašu skolēnu vidū 3.vietu ieguva 

Jūlija Vaivode (skolotāja Inna Kabare) 

un 2.vietu starp A grupas devītklasnie-

kiem izcīnīja Jana Novikova (skolotāja 

Anna Meluškāne). 

 Visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājiem tika dota iespēja iepazīties ar skolu, skolas tradīcijām, 

interešu izglītības virzieniem un baudīt siltas pusdienas. Mācību priekšmetu olimpiādes ir iespēja jaunajiem 

talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas. 

 Liels paldies skolas kolektīvam un personīgi direktorei Inetai Anspokai par atbalstu un palīdzību manas 

iniciatīvas atbalstīšanā, olimpiādes sagatavošanā un norisē. 

Riebiņu vidusskolas valodu MK vadītāja Inna Kabare 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9_ezXh7TLAhVkJ5oKHdhpAlkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Famigos.lv%2Flv%2Fblogs%3Fid%3D313347&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNFJkNuWNRiZ4caLqPKc35Q00odpiQ&ust=145762854228492
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0_euKkbTLAhWBC5oKHWvaAX4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpamatskola.bauska.lv%2F%3Fpaged%3D3&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNELnYSd8K9HP4B8IenxwqtehrODjg&ust=1457630989398078
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Riebiņu vidusskolēni 2015./2016.m.g. zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) aizstāvēšanā 

spēja parādīt un pierādīt, ka ikviena zinātne ir radoša un ikviena joma var būt aizraujo-

ša. Teorētiskas vai praktiskas problēmas oriģināls risinājums ļāva skolēniem iegūt līdz 

šim nezināmus faktus un noskaidrot līdz šim nezināmas kopsakarības. Sadarbojoties ar 

darbu vadītājiem, tika pētīti dažādi zinātnes un novadpētniecības aktuāli jautājumi. Gal-

venais skolē-

nu iedvesmo-

tājs bija zinātniski pētnieciskā darba 

vadītājs – kompetents, zinošs un 

erudīts Riebiņu vidusskolas skolo-

tājs. Viņa uzdevums bija mudināt 

jauniešus iesaistīties pētniecībā – 

patstāvīgi strādāt, radoši meklēt, 

atklāt, pierādīt, diskutēt. 

ZPD izvērtēšanas komisijās darbo-

jās skolas direktore I. Anspoka, 

direktores vietnieces I. Kabare, S. Avotiņa, R, 

Pudāne, skolas padomes vecāku pārstāvji R. Nag-

lis un F. Bergmans.   

Noslēgumā žūrijas komisija un darbu vadītāji vis-

iem dalībniekiem pateicās par ieguldīto darbu un 

deva vērtīgus padomus. 

 

Konferencē tika aicināti 
piedalīties tie skolēni, kuru 
darbi šajā mācību gadā atzī-
ti par labākajiem: 
 Diāna Berovska „Pirts 

un pirts tradīcijas Riebi-

ņos” (skolotāja Silvija Avoti-

ņa), 

 Ieva Boļšakova „Senie 

a m a t i  m a n ā  d z i m -

tā” (skolotāja Ināra Dronga),  

 

 Līga Struka „Latgaliešu valoda kā nozīmīgs kultūrvēsturisks elements, tās attīstība un nozīme mūsdie-

nās” (skolotāja Irēna Ormane),  

 Elīna Cakule „Skaņas ierīču daudzveidība un to ietekme uz dzirdi” (skolotāja Ārija Bergmane-

Sprūdža),  

 Evija Meluškāne „Atpūtas iespējas Riebiņu vidusskolas skolēniem Riebiņu pagastā” (skolotāja Skaid-

rīte Vulāne), 

 Marina Skačkova „SMU darbība JAL programmas ietvaros” (skolotāja Alla Solovjova),  

 Andrejs Holopovs „"Riebiņu vecticībnieku vēsture vārdos un nosaukumos" (skolotāja Inna Kabare) 

Turpinot veiksmīgi uzsākto vidusskolu sadarbību, Varakļānos notika starpnovadu 6. skolēnu ZPD konference, 

kur darbs noritēja divās sekcijās: humanitārajā  un dabaszinību. Mūsu skolēni izcēlās ar prasmi sagatavoties 

darbu aizstāvēšanai - veiksmīgi veidotas prezentāciju struktūras, dziļas zināšanas par tēmu, prasme uzstāties 

svešas auditorijas priekšā. Arī izvēlētās tēmas bija interesantas un aktuālas. Visi skolēni ieguva godalgotas 

vietas un atziņu—ZPD sekmē skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un izziņas darbības attīstību, ievirza skolē-

nus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē. 

 
Uz X Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem krievu valodā kā svešvalodā, kuri notika 

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, tika izvirzīta Jana Novikova un Andrejs Holopovs, skolotāji konsul-

tanti Inna Kabare un Anna Meluškāne. Galvenais pasākuma mērķis palīdzēt bērniem demonstrēt 

savas prasmes un zināšanas krievu valodā kā svešvalodā zinātniskā valodā. 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0hu3hnLTLAhVKKpoKHWXeDmMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kegumaskola.lv%2Findex.php%2Flv%2Fmacibas%2Fzpd-un-skolenu-projekti&psig=AFQjCNHGDG60EDX0-BKBXSQbHaMfxdtaqQ&us
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8gPSskbTLAhVJJpoKHTi1Bb4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zevid.lv%2Flvl%2F%3Fm%3D201401&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNELnYSd8K9HP4B8IenxwqtehrODjg&ust=1457630989398078
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            Trešdien 5.b klases skolēni guva pozitīvus iespaidus latviešu valodas stundā, jo skolotāja Diāna uz 

saistošu tikšanos uzaicināja savu brāli Aldi, kurš nu ir jau vecākais kapteiņa palīgs uz gāzes tankkuģa LNG. 

Apgūstot tiešo runu latviešu valodas stundā, skolēniem paralēli bija iespēja uzzināt daudz interesanta par jūr-

nieka dzīvi un ikdienu. Daudzas lietas, ko dzirdējām, mūsos izraisīja sajūsmas saucienus un apbrīnu.  

               Skolēnus pārsteidza informācija par milzīgo kuģi, uz kura vienā reisā 2-3 mēnešus dzīvo jūrnieki. 

Kurš no mums varēja iedomāties, ka LNG gāzes tankkuģis ir ne tikai pats dārgākais (tā vērtība ir 250 milj. 

dolāru), bet arī lielākais – 3 Preiļu stadionu garumā (proti, 305 metri)! Kuģis ir 50 m plats, arī augstumā kā 9 

stāvu māja ar piebūvi uz augšu vēl 6 stāvu lielumā, kuros izvietojas trenažieru zāle, ēdnīca, kajītes, kapteiņa 

tiltiņš, baseins... Kuģī var ietilpināt 205 tūkstošus kubikmetru sašķidrinātas dabasgāzes, kas ir tik, cik Latvijai 

pietiktu 4 mēnešiem. Tā ir arī ļoti bīstama krava – visur jāievēro drošības noteikumi, jāzina ķīmijas un fizikas 

likumsakarības. Apkalpe, 28 cilvēki, sazinās galvenokārt angļu valodā. Iedomājieties tikai – kuģis var veikt 

bremzēšanas manevru 4-5 km distancē, ne mazākā! 

Mēs ar klasesbiedriem uzzinājām, kāds ir darba režīms un kādi ir jūrnieku pienākumi. Stāsts par to, kā 

šis cilvēks izvēlējās un apguva šo profesiju, bija interesants. Skolēni nemitīgi uzdeva jautājumus, un mums 

tika sniegtas izsmeļošas, iespaidīgas 

atbildes. Apskatījām dažas piemiņas 

lietas, ko Aldis bija atvedis mājinie-

kiem; noskaidrojām, ka jūrā noietais 

attālums viņam jau mērojams kā 2 

reizes apbraukt zemeslodei. 

Tikšanās noslēgumā mums Aldis 

atļāva pasēdēt savā BMW X5 

Shadow, un tā piepildījās daudzu 

zēnu sapnis... 

Mēs sapratām, ka vajag sapņot un 

iecerēt mērķus, ko sasniegt nav 

viegli, bet tas ir iespējams, ja vien 

cilvēks mācās un ir atbildīgs. Izrā-

dās, ka maniem klasesbiedriem katram ir savs sapnis par izvēlēto profesiju. Ceru, ka visiem tie piepildīsies.                                         

Evelīna Upeniece, 5.b kl. 

5.marta’Preiļu 2.vsk. manēžā norisinājās Preiļu novada čempionāts vieglatlētikā telpās, kur 

pulcējās labākie vieglatlēti no malu malām, tostarp arī mūsu skolas sportisti. Kārtējo reizi nepārspējams lodes 

grūšanā bija Armands Briška, raidot 4kg smagu lodi 11,48m tālu, tas ierindojās 1. vietā. Trešo vietu ar rezultātu 

9,00m ieguva Jegors Gorbans. Viktorijai Pauniņai lodes grūšanā - 5.vieta, rezultāts - 7,50 (3kg), taču arī viņa 

nepalika bez medaļas. Augstlēkšanas disciplīnā Viktorija pārvarēja 125cm augstumu un ieguva 3.vietu. 

Florbolisti nebeidz pārsteigt! Dramatiski notikumi izvērtās Preiļu 1.psk. zālē, kur 10.martā par god-

algotām vietām florbolā cīnījās 8.-9.klašu zēni. Pirmā spēle pret Līvānu komandu lika mūsējiem sapurināties, jo 

nācās piekāpties ar rezultātu 0:3. Otrajā spēlē tika izcī-

nīta pārliecinoša uzvara pār Preiļu 1.psk.-2.komandu 

(0:4). Atbildīgā mačā pret Prei- ļu 1.psk.- 1.komandu- 

zaudējums ar rezultātu 3:2. Nu tikai bija palikušas cerī-

bas uzvarēt Galēnu pamatsko- las zēnus un izcīnīt trešo 

vietu. Spriedze pieauga ar katru spēles laika minūti. Tikai 

papildlaikā Konstantīnam Škuratovam izdevās 

iesist „zelta” vārtus. Komandas prieks bija neaprakstāms. 

Spēle beidzās ar rezultātu 3:2. Komandas sastāvā spēlēja 

un vārtus guva Sandis C.(3), Dainis G.(3), Kostantīnš 

Š.(2), Sandis S.(2), Adriāns B., Ivans P., Dairis L., 

vārtos-Meinards R. 
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Iet lēni pulkstenis, tam līdzi ejam arī mēs.  

         Ir skaists šis laiks, bet mūžīgs nav nekas, un 

mēs to zinām. 

          Plūst zilas upes un līdzi tekam arī mēs. 

Ir labi tā kā tagad, bet ūdens aiziet tāpat kā mēs. 

Dižs ozols izaug, tam līdzi augam arī mēs. 

              Vēl stundas, dienas, un tad būs mūsu laiks, 

jā, tad būs mūsējais. 

 

 

12.klases Žetonu vakars ir atskaites punkts par paveikto un 

sapņains skatiens nākotnē. Vai ekstrasensu spējas ir atraisījusi 

špikošana stundās?  Vai burvju triki var noderēt eksāmenos? Vēl tikai mirkli esam kopā visi ar mū-

su divpadsmitajiem, ar viņu smiekliem un balsīm. Šis posms paies tikpat ātri kā straujā džungļu deja 

un kankāns. Tas būs izvēles laiks visiem kopā un katram personīgi. Tas būs jautājumu laiks, ko uz-

dos ne tikai skolotājiem video, bet arī mācību procesa noslēgumā. Tie būs jautājumi, uz kuriem at-

bildēt varēs tikai paša sirds.  

Savu prieku un smeldzi 12.kl. skolēni izdejoja, izrunāja un 

izdziedāja patiesā pateicībā skolotājiem un vecākiem. Viņi 

lepojas, ka ir uzauguši te, ka ir mācījušies Riebiņu vidus-

skolā visus divpadsmit gadus. Kopīgajā dziesmā 

''Antracīts'' ir vārdi, kas apliecināja, ka viņi ir pieauguši un 

apzinās dzīves jēgu, ka ļoti mīl dzīvi. 

Kā mīļa atmiņa katram būs direktores Ine-

tas Anspokas dāvinātā pildspalva ar sko-

lēna vārdu, ar skolas vārdu un novada lo-

go Tas būs kā apliecinājums un pierādī-

jums varēšanai un piederībai. Bet varbūt 

tā nes īpašu veiksmi eksāmenos?  Īpašs 

paldies skolas direktorei  par labajiem vārdiem, kuros viņi sajuta atbalsi no šiem gadiem, ticību viņu 

spējām gan eksāmenos, gan dzīvē. 

Paldies 12.klases skolēniem un viņu 

vecākiem. Paldies pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem. Paldies 

visiem, kuri mūs atbalstīja un bija 

kopā ar mums 2016.gada 4.martā. 

12.klases audzinātāja Ruta Vjakse 
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Esi drošs un zinošs! 
Informatīva lekcija jauniešiem (Riebiņu 

vidusskolas 10. klases skolēni) par drošību interne-

tā. Lekcijas laikā jaunieši tika aicināti pievērst pa-

stiprinātu uzmanību savai drošībai, lietojot internetu 

izklaidei un mācībām. Visbiežāk tieši bērni un jaun-

ieši ir pakļauti trollisma, sekstinga draudiem. Lai šīs 

problēmsituācijas novērstu, liela vērība jāpievērš 

gan tam, cik daudz katrs vēlas atklāt par sevi virtu-

ālajā vidē, gan, protams, jāaktualizē personas datu 

aizsardzības jautājums. Iepazīstot www.cert.lv, 

www.drossinternets.lv piedāvāto materiālu kopumu, 

ieklausoties bibliotekāres stāstījumā, 10. klases sko-

lēni pilnveidoja savas zināšanas par drošības jautā-

jumiem virtuālajā vidē, dalījās pieredzē un pārdo-

mās par mūsdienu sabiedrībai aktuālo jautājumu. 

Lekcijas noslēgumā visiem interesentiem bija iespē-

ja novērtēt savas datu aizsardzības zināšanas un 

interneta, e-pasta lietošanas prasmes. Jaunieši, kuri 

izvēlējās pārbaudīt savas zināšanas, atzina, ka vēl 

daudz jāmācās un jāizturas atbildīgāk pret internet-

vidē notiekošo. Ja arī tu vēlies uzzināt, vai esi pras-

mīgs 

interneta 

lietotājs 

un vari 

justies 

pasar-

gāts no 

drau-

diem, izpildi e-Guardian IKT drošības prasmju ba-

rometru:  http://eprasmes.lv/ikt-zinasanu-parbaude-un-

testi/e-guardian-ikt-drosibas-barometrs/.  

Riebiņu novada CB vecākā bibliotekāre Guna Bramane-

Kas ir Lasāmkoks?  

E - prasmju nedēļas ietvaros Riebiņu novada CB 

ciemojās Riebiņu vidusskolas 3. klases skolēni, lai 

iepazītos ar LNB e-pakalpojumu – Lasāmkoks

( www.lasamkoks.lv).    Skolēni labprāt papildināja 

savas prasmes ceļojot pa Lasāmkoka zariem, pētot 

digitalizētās grāmatas un iepazīstoties ar spēlēm. 

Paldies par atvēlēto laiku e-prasmju nedēļas pasāku-

mu īstenošanai!  

Riebiņu novada CB  

vecākā bibliotekāre  
Svetlana Zahareviča 

 

„E-prasmes šodien ir 

gandrīz tikpat svarīgas 

kā savulaik rakstīt un 

lasītprasme, lai indivīds 

varētu piedalīties sa-

biedriskajos procesos un izmantot savas tiesības. Mūs-

dienu Eiropa nav iespējama bez digitāli izglītotas sa-

biedrības. Veidojot modernus e-pakalpojumus un digi-

tālo saturu, veicinām atklātu un demokrātisku infor-

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 

(LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju (VARAM) 2016. gadā no 7. līdz 11. martam rīko E-

prasmju nedēļu Latvijā (Get online week). E-prasmju nedēļa 

Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 

un European Get Online week 2016 ietvaros. 

2016. gada E-prasmju nedēļa paredz 2 galvenās tēmas : 
 IKT prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai 
 IKT drošība un datu aizsardzība 

http://www.cert.lv/
http://www.drossinternets.lv/
http://eprasmes.lv/ikt-zinasanu-parbaude-un-testi/e-guardian-ikt-drosibas-barometrs/
http://eprasmes.lv/ikt-zinasanu-parbaude-un-testi/e-guardian-ikt-drosibas-barometrs/
http://www.lasamkoks.lv
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_idXt2M_LAhVKSZoKHbB2BrAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feprasmes.lv%2F&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNFrrm88jJJTKP6XIota2tcY3_aWQQ&ust=1458577630125878
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjTypeH2c_LAhUoEJoKHXP9ArIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vraa.gov.lv%2Flv%2Fcalendar%2F%3Fyear%3D2010%26month%3D3&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNFrrm88jJJTKP6XIota2tcY3_aWQQ&ust=1
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilwfTQ2c_LAhVrG5oKHYPwD50QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.esidross.lv%2F2012%2F05%2F31%2Fka-lietot-bezvadu-internetu-majas%2F&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNFIgEtg
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Valentīndienas priekšvakarā skolas zēni cīnījās 

par titulu „Mister Valentine”, kuru ieguva Meinards 

Rudzāts.  Lai arī meitenes varētu sevi pierādīt, 11.  

martā skolā norisinājās konkurss  9. – 12. klašu  mei-

tenēm. Par titulu „Supermeitene 2016”cīnījās Dar-

ja Komlačeva ( 9. klase), Natālija Kuzmenko un 

Diāna Berovska ( 10. klase) un Žanna Kirilova (12. 

klase). Konkursa sagatavošanu uzņēmās skolēnu paš-

pārvalde, pasākumu vadīja Gunda Pastare un Ernests 

Zalāns, bet katra konkursa vērtēšanā tika uzaicināts 

eksperts, kas vislabāk varētu pārzināt attiecīgo jomu. 

Tā  meiteņu vizītkarti, jeb priekšāstādīšanos vērtēja 

direktore Ineta Anspoka. Meitenēm bija jāpazīst ziedi, 

kas zied  ap mūsu skolu ( eksperts Jeļena Saulīte), 

jāpazīst saimnieču darbarīki virtuvē( eksperts Anna 

Meluškāne), jāprezentē savas ģimenes firmas ēdiens( eksperts skolas pavāre Anita Cakule), jāpil-

da erudīcijas tests ( eksperts Silvija Avotiņa), jāpiešuj poga ( eksperts Rudīte Špundzāne) un jāde-

jo valsis ( eksperts Anita Randare). Ar visiem uzdevumiem mūsu meitenes veiksmīgi tika galā, un 

tikai viens punkts šķīra uzvarētāju no otrās vietas ieguvējas. Titulu „Supermeitene 2016” ieguva 

Žanna, bet skatītāji par savu simpātiju atzina Diānu. Pēc konkursa meitenes izteicās, ka neno-

žēlo savu dalību konkursā, eksperti teica labus vārdus par visām dalībniecēm, bet skatītāju vērtē-

jums bija šāds: ”Bija interesanti, jautri un varēja uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu.” Paldies vi-

sām superdrosmīgajām meitenēm, ekspertiem, skatītājiem un meiteņu līdzjutējiem. 

  

 

Vecmāmiņ, vecmāmiņ, rūpju tev daudz, 

Vienmēr kāds tevi meklē un sauc! 

Vecmāmiņ, izvāri gardumus mums, 

Vecmāmiņ, pastāsti pasaku mums! 

Vecmāmiņ, atpūties, mums tevis žēl, 

Tā jau pat naktī tu strādāsi vēl? 

Pasēdi, vecmāmiņ, tagad tev mēs 

Dziedāsim dziesmu, cik katrs spēs. 

      9. martā vecmammas, vecmāmiņas, omas, omītes, 

babiņas (kā nu kuro uzrunā mazbērni) ieradās mūsu 

skolā uz viņām veltītu pasākumu. Ne tikai māmiņas un 

tēti piedalās bērnu audzināšanā, arī vecmāmiņu loma ir 

ne mazāk svarīga – to atzina visi sākumskolas skolēni. Vecmāmiņas stāsta interesantas pasakas, māca dzejoļus, dzies-

mas, mīklas, iemāca dažādus darbiņus, kopā ar mazbērniem skatās multfilmas, spēlējas, dāvina dāvanas, vecmāmiņām 

krājumos vienmēr atrodas kāds salds gardums, bet samīļošanā un sažēlošanā  vecmāmiņas ir īstas  profesionāles. Mūsu 

pasākuma mērķis bija šajā dienā likt vecmāmiņām justies īpašām, ļaut paskatīties uz saviem mazbērniem no malas, gūt 

daudz pozitīvu emociju, vērojot īpaši viņām veltītu koncertprogrammu. Šoreiz mazbērni bija tie, kas stāstīja pasakas, 

dziedāja dziesmas, skandēja dzejoļus, dejoja. Bija sagatavots arī uzdevums—atpazīt multfilmu varoņus.  Katrai vec-

māmiņai bija sarūpētas arī dāvaniņas – īpaši noformēta puķu sēklu paciņa,  īpaši viņām izgatavota milzu konfekte ar 

nosaukumu „Mazbērniņš”, kuru mazbērni pasniedza kopā ar lielu apskāvienu un sirsnīgu buču. Bija aizkustinoši vērot, 

ar kādu mīlestību, sirsnību, asarām acīs vecmāmiņas vēroja bērnu uzstāšanos, un vēl patīkamāk bija redzēt, ka tikpat 

lielu mīlestību izstaro arī mazās sirsniņas, apskaujot un samīļojot savas vecmāmiņas. 

Direktora vietniece Silvija Avotiņa 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn3YDF6s_LAhWlNJoKHZmRCbEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.uzvelckreklu.lv%2Flv%2Fkreklu_dizainu_katalogs%2Fdavana%2Fvarda_diena%2F&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNGb3
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 Kamēr skolēni atpūtās pavasara brīvdienās, Viļānu vidusskolas skolotājiem bija spraigs darba posms – gan svešvalodu 

eksāmeni, gan gatavošanās Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konferencei – konkursam, kā arī 1.starptautiskajai un 5.starpnovadu pedagoģiskajai un skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu konferencei.   

Atklājot konferenci,  dalībniekus  renovētajā  Viļānu  KN   sveica  Viļānu  vidusskolas direktors   Pēteris Tretjuks, 

jaukie  dejotāji, novada  domes, Rēzeknes augstskolas pārstāvji, ciemiņi. Katra izglītības iestāde saņēma īpašu piemiņas 

plāksnīti  par  dalību  konferencē. Un tad,  protams,  dalīšanās  pieredzē, sirsnīgas  sarunas, viedokļu apmaiņa, 

darbs  meistarklasēs, kopīga  fotografēšanās. Paldies Viļānu vidusskolai par viesmīlīgo uzņemšanu! Riebiņu vidusskolas 

pedagogi piedalījās konferencē gan kā klausītāji, gan uzstājās  ar sagatavotām  prezentācijām: 

 Ineta Anspoka (tēma "Skolas loma 

pašvaldības ilgtspējīgai attīstībai"); 

 Inna Kabare (tēma "Spēļu elementi 

krievu valodas stundas struktūrā"); 

 Irēna Ormane (tēma "Radošais darbs 

- skolēnu mācību motiviācijas veicinātājs. 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju 

pieredzes apkopojums"); 

 Silvija Avotiņa (tēma "Skolēnu lasīt-

prasmes, radošuma un iztēles attīstīšanas 

iespējas sākumskolā"); 

 Ruta Vjakse ("Radošie akcenti skolēnu iztēlei, pašapziņai un veiksmīgai saskarsmei vizuālās mākslas stundās"); 

 Inna Zenovjeva (tēma "Izziņas darbības aktivizācija un mācīšanās prasmju attīstīšana izmantojot Skolēnu Mācību 

Uzņēmumus"); 

 Valērijs Jurkāns (tēma "Mākslinieciskās kokapstrādes nodarbības interešu izglītībā"); 

 Ārija Pudule (tēma "Vides nometnes kā izziņas process skolēnu prasmju attīstībā un attieksmes veidošanā"). 

18. martā Daugavpils Universitātē (DU) jau sesto reizi notika Latgales reģiona vispārējās vidējās iz-

glītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā pulcējās vairāk nekā 170 labā-

ko zinātniski pētniecisko darbu autori no Latgales reģiona. 

16.martā Viļānu vidusskolā notika 1.Starptautiskā un 6.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference 

“Skolēnu kompetenču pilnveides iespējas mācību un audzināšanas procesā” uz kuru pulcējās 153 pedagogi no 

Dagdas, Viļānu, Ludzas, Riebiņu novadiem, no Lietuvas, Baltkrievijas (Glubokoje), no Krievijas (Šļisserburga). 

Kopumā konferencē 26 sekcijās tika prezentēti 173 zinātniski pētnieciskie darbi no 37 Latgales reģiona vispā-

rējās vidējās izglītības iestādēm.  Mūsu skolas izvirzītie zinātniski pētniecisko darbu autori arī prezentēja savu 

pētījumu. Sekcijās pēc visu darbu prezentācijas ekspertu komisijas paziņoja konkursa rezultātus. Katrā nozarē 

tika sadalītas godalgotās vietas. Arī šogad konkursa laureātiem (1., 2. un 3 .vietas ieguvējiem) tika pasniegti 

diplomi, kas dod iespēju pretendēt imatriku-

lācijai ārpus konkursa pilna laika studijām 

par budžeta finansējumu DU piedāvātajās 

studiju programmās. 3 pakāpes diplomu kon-

kursā izcīnīja Natālija Svjatoha un Marina 

Skačkova, atzinību ieguva Andrejs Holo-

povs un Jolanta Loseva. Daugavpils Univer-

sitātes un Daugavpils izglītības pārvaldes 

pateicību par skolēnu atbalstu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā, ko pasniedza DU zinātņu prorektore 

Inese Kokina, saņēma Riebiņu vidusskolas pedagogi—Alla Solovjova, Inna Kabare, Sandra Eiduka, Silvija 

Avotiņa un Žanna Ļebedeviča.  
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23.martā Prei-

ļos notika starp-

novadu skolu sacen-

sības florbolā 

2002. -2003. g.dz. zē-

niem. Pieteiktas bija 

6 komandas. Par tur-

nīra uzvarētājiem 

kļuva Preiļu 1.psk.-

1.kom. Otrajā vietā 

ierindojās Preiļu 1.psk.-3.k. un 3. vietu izcīnīja Galēnu psk. Tālāk sekoja Preiļu 1.psk.-2.k., Lī-

vānu 1.vsk. un Riebiņu vsk. Lai gan nācās piedzīvot vairākus zaudējumus, mūsējie cīnījās go-

dam. Komandas sastāvā bija: Artis Pastars, Juris Vaivods, Raivis Šeršņovs, Raivis Lu-

riņš, Harijs Griboniks, Aivis Golubevs, Dāniels Ivo Leitāns un Dominks Rukmans. 

Par rezultatīvāko komandā kļuva Raivis Luriņš ar diviem skaisti gūtiem vārtiem. 

Uz karstām 

p ē d ā m steidzam ziņot 

par patīkamiem notiku-

miem, kas norisinājās 

mūsu skolā. Stafešu sa-

censības ar nosaukumu 

„Drošie un veiklie” pul-

cēja 6 komandas, kurās 

piedalījās 2004.g.dz. un 

jaunāki skolēni. Riebiņu 

vidusskolas komandu veidoja četrpadsmit 4.-6.klašu skolēni, kuriem bija jāveic stafe-

tes ar vingrošanas, florbola, futbola, basketbola un vieglatlētikas elementiem. Septiņās 

dažāda veida stafetēs savu devumu komandai sniedza katrs skolēns. Harijs Gribo-

niks un Aivis Golubevs parādīja labu meistarību florbola bumbiņas vadīšanā ar nū-

ju. Futbola bumbas driblā teicamu sniegumu demonstrēja Ilja Smoļins un Artjoms 

Kitajevs. Basketbola driblā izveicīgas roku veiklībā bija Evelīna Upeniece un Dana 

Patrejeva. Pildbumbas nešanā ātra bija Laura Andra Silkāne un Viktorija Nagle. 

Stafetē ar vingrošanas riņķi meistarīgi uzdevumu veica Ēriks Ļeonovs un Evija 

Bergmane-Sprūdža. „Vēzītī” ašu rāpošanu un līšanu caur solu demonstrēja Uldis 

Pauniņš un Sintija Verza. Stafešu skrējienā noderēja Maksima Piskunova un So-

fijas Vilcānes žiglās kājas. Komandas vienotība, spēja atbalstīt biedrus, kā arī iegul-

dītais treniņš atmaksājās - tika izcīnīta 2.vieta un gūtas patīkamas emocijas!  

Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne 
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Jau piekto gadu Starptautiskajā sieviešu dienā Riebiņu vidusskolā  - Multicentrā varēja sa-

ņemt lietošanai derīgus apģērbus, apavus, aksesuārus un rotaļlietas - tā bija labdarības akcija 

„Dāvināšanas prieks”. Mūsu uzdevums bija palīdzēt, atbalstīt, uzdāvināt, radīt smaidu cilvēku se-

jās. 

Lielākā daļa preču tika sagādāta ar Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas (priekšsēdētāja 

Ineta Anspoka) atbalstu, kaut ko bija atnesuši arī Riebiņu vidusskolas skolotāji un tehniskie darbi-

nieki. Mantu bija ļoti daudz, un tām bija laba kvalitāte, tāpēc akcijas laikā tika paņemtas divas 

trešdaļas visu mantu. Šogad akcijas atbildīgās personas pievērsa uzmanību tādām mantām, ko var 

izmantos skolā: maskas, audumi, aksesuāri, pēc akcijas beigām no nepaņemtajām lietām daudzas 

pametām mājturības kabinetā. Ir prieks, ka pie mantu kārtošanas varēja piesaistīt brīvprātīgos no 

skolēnu vidus, paldies 5. b un 9. klases skolēniem un atbildīgajām  skolotājām Jeļenai un Sanitai. 

Kā rāda pieredze, akcijai ir liela nozīme, jo Multicentru apmeklēja mūsu skolēni, pagasta 

iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes, Latvijas Sarkanā Krusta organizācijas biedri. Lielajā mantu klās-

tā visi apmeklētāji atrada sev noderīgas mantas. Vispieprasītākie bija bērnu apģērbi, apavi, vīriešu 

un sieviešu virsdrēbes. Divi lieli rotaļlietu maisi tika iztukšoti jau pirmajā dienā (akcija ilga no 8. 

līdz 11. martam), vairāk kā piecdesmit cilvēki bija aktīvi akcijas apmeklētāji, skolēni tur iegriezās 

pat vairākas reizes.  

Riebiņu vidusskolas skolotāja Irēna Ormane 

 Monreālas Latviešu Sabiedriskā centra konkursa 

"Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi" noslēgums         
29.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās projekta „Pētīsim un izzināsim 

Latvijas vēsturi!” noslēguma seminārs. Konkurss ieinteresēja 177 skolas no 71 

Latvijas novada. Šogad ar piešķirtā finansējuma palīdzību tiks atbalstīti 80 iesniegtie projekti 

un dota iespēja 3014 dalībniekiem braukt ekskursijās pa Latvijas novadu vēsturiskā manto-

juma apskates vietām. Visi apskates objekti ir saistīti ar skolēnu vēstures stundās apgūto 

mācību vielu, kura veicina atgriezenisko saiti par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu un 

padziļina zināšanas.   

 Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstītais ekskursiju projektu konkursa 5.- 8. klašu 

skolēniem „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” mērķis ir attīstīt skolēnu interesi par Lat-

vijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados un sekmēt Latvijas vēstures kā mā-

cību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā. Uzvarētājiem, arī Riebiņu vidusskolas 6., 7.  un 

8.a klašu kolektīviem, tiek dāvāta iespēja organizēt izzinošas un pētnieciskas ekskursijas uz 

dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem noti-

kumiem un vēsturiskām personībām saistītām vietām, izzināt Latvijas vēsturi un veidot iz-

pratni par Latvijas vēs-

turi kā interesantu un 

nepieciešams mācību 

priekšmetu. 

Paldies Monreālas Lat-

viešu sabiedriskajam 

centram par sadarbību 

un finansiālu atbalstu! 
Liels paldies skolotājai 

Irēnai Ormanei par prasmīgi sagatavoto pieteikumu konkursam un veiksmīgu sadarbību ar mece-

nātiem vairāku gadu garumā!                                    
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Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, orga-

nizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikvie-

na cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā Pasaules 

ūdens diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada. UNESCO LNK aicina ikvienu 

skolu, interešu apvienību un organizāciju visā Latvijā iesaistīties Pasaules 

ūdens dienai veltītajos pasākumus. Šogad Pasaules ūdens dienas tēma ir 

„Ūdens un darbs”. Jāņem vērā, ka gandrīz ikviena nozare zināmā mērā ir 

atkarīga no ūdens vai tā kvalitātes un pieejamības. 

Interesanti! Radoši! Aizraujoši! - ar šādu moto tika atzīmēta Pasaules ūdens diena Riebi-

ņu vidusskolā. Ūdens stundu  aktivitātēs iesaistījās 5.- 6. klašu skolēni dabaszinībās un 7. - 9. klašu 

skolēni bioloģijā. 

 
 

Vienojošās aktivitātes 5.-9. klašu skolē-

niem– emblēmas “Ūdens diena 2016” 

izveidošana, plakātu izstāde, skolēnu pē-

tījumi - prezentācijas par attiecīgo tēmu, 

kustību aktivitātes, interaktīvās aktivitā-

tes - filmas, spēles, galda spēles un rado-

šie uzdevumi. Izmantojot dažādu ūdens 

tematiku mācību stundās, organizējot 

aktivitātes, veicot pētījumus un iekārtojot  

izstādes, tiek rosināta  skolēnu izpratne 

par ūdens nozīmi. Paldies dabaszinību un 

bioloģijas skolotājai Dignai Prodniecei par interesantajām nodarbībām un ieguldīto darbu! 

  

Klase. Tēma. Temats. Plānotās aktivitātes. 

5.AB Ūdens resursi 

dabā. 

Dažādas 

ūdenstilpes. 

Skolēnu pētījums- prezentācija un plakāti “Stāsts 

par ...” interaktīva spēle ”Ūdens dzelmē” 

6. Ūdens īpašī-

bas. 

Pārvērtības ar 

ūdeni. 

Skolēnu sagatavotie pētījumi, demonstrējumi un eks-

perimenti, filma “Ūdens enerģija” 

7. Ūdeņu aizsar-

dzība. 

Ūdens kvalitā-

tes noteikšana 

pēc ūdensau-

giem 

Skolēnu pētījums- prezentācija, 
 kustību spēle “Šķiro atkritumus”, interaktīva spēle 

”Ūdens dzelmē” 

8.AB Ūdeņu iemīt-

nieki. 

Upe - ūdens 

dzīvnieku māj-

vieta. 

Skolēnu pētījums - prezentācija, 
 galda spēle “Ronēna ceļojums Baltijas jūrā” vai inter-

aktīva spēle “Baltijas jūra” , kustību spēle “Šķiro at-

kritumus”. 

9. Ūdens – tā ir 

dzīvība 

Ūdens cilvēka 

organismā. 

Skolēnu pētījums - prezentācija, kustību spēle “Šķiro 

atkritumus”. 
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Ceturtdien, 31. martā Rēzeknē notika reģionālā 

profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstā-

de “Izglītība un Karjera 2016”. Tā ir iespēja gūt in-

formāciju par mācību iespējām, sev piemērotākās 

izglītības un darba tirgū pieprasītas profesijas izvē-

li, tikties ar uzņēmējiem. Izstāde notika Austrumlat-

vijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”. Izstādē 

jauniešus gaidīja profesionālās un augstākās izglītī-

bas iestādes no visas Latvijas - Rēzeknes Tehnoloģi-

ju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Baltijas 

Starptautiskā akadēmija, Transporta sakaru insti-

tūts, Rīgas Aeronavigācijas institūts, Rēzeknes Teh-

nikums, Malnavas koledža, Latvijas Universitātes 

P.Stradiņa Medicīnas koledža, Rēzeknes Mākslas un 

dizaina vidusskola, Barkavas profesionālā vidusskola, kā arī Nacionālo Bruņoto spēku rekru-

tēšanas centra pārstāvji. Dienas laikā varēja saņemt konsultācijas, informatīvus materiālus, 

kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs. Savu veikumu izstādes apmeklētājiem rādīja arī Latga-

les reģiona Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU). Pateicība Riebiņu vidusskolas SMU 

„Pearl” (Margarita Zabalujeva, Marina Skačkova), „Rainbow bands” (Jūlija Vaivode) un 

„Jautrie papīrīši” (Juris Kokins, Raivis Luriņš) par dalību izglītības iestāžu izstādē „Izglītība 

un karjera 2016”, skolotājai Innai Zenovjevai par uzņēmību un skolēnu atbalstīšanu! 

 Šogad folkloras jomas konkursos piedalījās bērni un jaunieši no Preiļiem, Riebiņiem, Aglonas, Sīļukalna, 

Salas, Vārkavas, Izvaltas, Špoģiem, Vaboles, Naujenes  un Līvāniem.   

Riebiņu vidusskolas folkloras kopai  “Jumalāni” izcili panākumi gūti tradicionālās muzicēšanas konkursā 

“Klaberjakte”. Konkursa mērķis ir daudzveidīga, lokālās tradīcijās sakņota tautas muzicēšanas repertuāra 

apgūšana, pārmantošana un popularizēšana, tradicionālās muzicēšanas aktualizēšana.  Tautas mūzikas 

instrumentu izmantošanas tradīciju popularizēšana folkloras kopu dalībnieku individuālā muzicēšanā un 

kapelu darbībā. Folkloras kopa “Jumalāni” (Evija Meluškāne, Ieva Boļšakova, Jacenta Rudzāte, 

Natālija Svjatoha, Elīna Cakule, Diāna Berovska), kuru vada skolotājas Ārija Bergmane-Sprūdža 

un Rita Pudāne, ieguva 1.pakāpes diplomu un ceļazīmi uz konkursa finālu Rīgā. Fināla sacensībās 

Riebiņu vidusskola startēs arī tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija” un deju kon-

kursā “ Vedam danci!”  Apsveicam! 

31.martā Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā pulcējās labākie Dienvidlatgales novada dziedātāji, dejotāji 

un muzikanti, lai parādītu savu varēšanu folkloras jomas konkursos. Šeit notika tradicionālās dziedāšanas 

konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija”, deju konkurss “ Vedam danci!” un tradicionālās muzicēšanas kon-

kurss “Klaberjakte”. 


