
   

 

2017.gada aprīlis 

Dzīve ir tāda, kāda tā mums katram dota. Ej pa to un priecājies par    

KATRU tev doto mirkli! Ne vienmēr tu izproti, kāpēc tam bija jānotiek 

tieši tā. Bet tad, atskatoties pagātnē, secini, ka bez tā nepatīkamā brīža, 

tev nebūtu bijis daudz turpmāko, labo un iedvesmojošo notikumu.  

Gandrīz 20 gadus 1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrībā notiek konkursa „Anekdošu virpulis” fi-

nāls, kurā sacenšas bērni un jaunieši no Latvijas folkloras kopām un citi skolas vecuma interesen-

ti. Tiesības piedalīties finālā viņi izcīnījuši bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma ap-

gūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa „Anekdošu 

virpulis” novadu pusfinālos. 

Šogad konkursā piedalījās 31 dalībnieks no Ēdoles, Gramzdas, Grobiņas, Kokneses, Kuldī-

gas, Lielvārdes, Liepājas, Līvāniem, Rendas, Rēzeknes, Riebiņiem, Priekules, Priekuļiem un Vār-

kavas. 

No mūsu skolas folkloras kopas „Jumalāni” šinī konkursā piedalījās Evija Bergmane-

Sprūdža un ieguva Dižās smīdinātājas titulu. 

Atbilstoši konkursa nolikumam dalībnieki uzstājās grupās pa trīs līdz pieciem, sākot ar vis-

jaunākajiem. Viņi pa kārtai stāstīja vienu anekdoti, līdz katrs izstāstījis trīs vai vairāk anekdotes un 

žūrija bija gatava izteikt vērtējumu – kuri no stāstītājiem tiek nākamajā kārtā. 

Un nobeigumā nedaudz statistikas: konkursā šogad tika izstāstīta 431 anekdote, par 17 anek-

dotēm vairāk kā iepriekšējā gadā.  

Direktora vietniece Rita Pudāne 
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Riebiņu vidusskolā 5. un 6.b klases skolēni no 27. līdz 31.martam iesaistī-

jās starptautiskajā Lietuvas Jonavas rajona skolu bibliotēku projektā "Baltu 

valstu literatūras nedēļa / Baltu šaliu literatūros savaite". Skolēni latviešu 

valodas un literatūras stundu ietvarā iepazina lietuviešu autorus un viņu 

darbus, klausījās lietuviešu valodas skanējumā. Skolotāja Diāna iepazīsti-

nāja ar latviešu, lietuviešu un latgaliešu valodu saskarsmes un cilmes aspektiem, iemācījās sarunvalodas 

frāzes lietuviešu valodā. Nedēļas ietvaros skolēni turpināja iepazīt lietuviešu literatūru un folkloras manto-

jumu, aktualizējot vietnē www.pasakas.net pieejamos resursus. 

Tāpat skolēniem bija iespēja virtuāli iepazīt Lietuvas ievērojamākās vietas un apskates objektus, 

ceļojot neklātienē ar dažādu ceļvežu - bukletu palīdzību. Jāpiebilst, ka lielākā daļa piedāvāto materiālu bija 

lietuviešu valodā, bet tas neradīja nepārvaramus šķēršļus būtības saprašanai. Skolēni tika rosināti izstrādāt 

sev atbilstošākos ceļojumu maršrutus pa Lietuvu. Iespējams, kādu no tiem ar laiku arī varēs izbaudīt klātie-

nē. “Cik labi, ka esam iesaistījušies Baltu valstu literatūras nedēļas pasākumos!” - šī ir mūsu galvenā atzi-

ņa, jo skolēniem radās lielāka interese par mūsu brāļu tautu. 

Viktorija (5.kl.) - "Man patika šī nedēļa, jo es sapratu, ka mūsu valodas ir ļoti līdzīgas. Būtu labi 

iepazīt arī igauņu valodu! Ačiu! Man patinka!" 

Lauris (5.kl.) - Man patika, ka es iemācījos dažus lietuviešu vārdus! Es laikam gribēšu izlasīt arī 

kādu no redzētajām lietuviešu autoru grāmatām un aizbraukt ekskursijā uz Lietuvu!" 

Ritvars (6.kl.) - "Man patika Baltu literatūras nedēļa, jo es uzzināju daudz ko jaunu. Man patika, 

ka skolotāja runāja lietuviešu valodā, dziedāja tautasdziesmu lietuviski un izskaidroja mums vārdu nozīmi. 

Cik interesanti, ka varējām klausīties un lasīt lietuviešu valodā pasakas!" Šādi un līdzīgi skolēni vērtē Rie-

biņu vidusskolā notikušās aktivitātes Baltu literatūras projekta izvērtējumā. 

Diāna Bravacka, projekta koordinatore Riebiņu vidusskolā 
P.S.  

Aktivitātes valodu izpētē 5.klase turpināja, piedaloties Riebiņu novada bibliotekāres Svetlanas rosinātajā nodarbībā. 

Tajā bibliotekāre skolēnus iepazīstināja ar www.letonika.lv piedāvātajām iespējām saturīga brīvā laika un interesanta 

mācību satura papildināšanai. Jaunatklājums bija tas, ka šajā vietnē var klausīties un mācīties atšķirt putnu dziesmas. 

 Lai arī martā ziema mūs pārsteidz ar dažādiem untumiem, tomēr pavasara tuvumu varam jau sajust. 

Arī šogad kā visus iepriekšējos desmit gadus pavasara atnākšanu Preiļu ielās iezīmēs skrējēju aktivitātes. 

1. aprīlī startēja skrējiens pa Preiļu pilsētas ielām „Cīruļputenis – 2017”, kurš šogad paplašinājies un sa-

viem domubiedriem piepulcināja arī sporta soļotāju s no Lietuvas. Sportiskajās aktivitātēs bija iespēja 

iesaistīties arī bērnudārza audzēkņiem.  

 Riebiņu vidusskolu šogad pārstāvēja kupls pulciņš skrējēju: N.Baikovs, N.Paško, G.Pokšāns, 

A.Leitāne, L.Andra Silkāne, A.Klindžāne, K.Komlačova, R. Leitāns, A.Golubevs un 

R.Šeršņovs. Labāko sešiniekā ierindojās un 4.vietu izcīnīja Nikita Baikovs.  Sveicam!   

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

http://pasakas.net/
http://www.letonika.lv/
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Skolēni turpina aktīvi piedalīties olimpiādēs! 

6.aprīļa pavasarīgais rīts patīkama satraukuma pilns bija tiem labākajiem 4.klases skolēniem, kam bija jā-

pierāda savas prasmes un attapība dažādu mācību priekšmetu pārzināšanā, jo Galēnu pamatskolā notika 

Riebiņu novada skolu 4.klašu kombinētā olimpiāde. Katra mazā olimpieša acīs ne tikai lepnums par to, ka 

viņš ir labākais savā klasē, bet neziņa - kā būs, mērojoties gudrībā ar citu skolu bērniem. Pateicības par pie-

dalīšanos olimpiādē saņēma Anastasija Leitāne un Igors Černevskis. Matīss Upenieks izcīnīja 3.vietu! 

Pateicība par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei sākumskolas skolotāja Solvitai Volontei. 

Bērnu nometņu vadīšanas un organizēšanas kompetenču 
pilnveide Riebiņu vidusskolā  

7.aprīlī skolā pulcējās Preiļu, Līvānu, Rēzeknes Dagdas, Daugavpils, Madonas un Riebiņu novada pedago-

gi, lai aktualizētu zināšanas nometņu organizēšanā. Valsts izglītības satura centra (VISC) nometņu jomas 

koordinatore Inta Kraškeviča un SIA Latvijas Pieaugušo izglītības centra MINERVA vadītāja, mūsu sko-

las absolvente Lolita Osipova sniedza zināšanas nometņu satura veidošanā, nometņu projektu izstrādē. Ti-

ka atsvaidzinātas teorētiskās nostādnes. Daudz darbojāmies praktiski,  grupās pie nometnes idejas, filozofi-

jas un vērtībām. Topā bija nometnes filozofijai atbilstoša dienu satura veidošana, ievērojot grupas dinami-

kas principus. Apmācību noslēgumā bija īpaši pozitīvas emocijas, jo klātesošie saņēma apliecības, jaunas 

sadarbības iespējas un kontaktus. Paldies VISC par atsaucību! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

Mēs, Riebiņu vidusskolas 10.klases skolēni, 18.aprīlī 

apmeklējām Riebiņu novada centrālo bibliotēku, lai Bib-

liotēku nedēļas ietvaros apskatītu novadpētniecības izstā-

di „Laiks bibliotēkai”. Tā ir veltīta Riebiņu Gaismas pils 

60 gadu jubilejai. 

Viens no Riebiņu bibliotēkas darbības virzieniem ir no-

vadpētniecība. Tieši to iepazinām tuvāk bibliotekāres 

Svetlanas vadībā. Tāpat viņa atgādināja, ka ikviens var 

piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos un izstā-

dēs. Nākošgad droši vien daudz plašāk izmantosim bibli-

otēkas piedāvātās iespējas, rakstot zinātniski pētnieciskos 

darbus. 

Pasākumā saistošākā daļa bija spēle par novadniekiem. Tā ļāva atcerēties jau reiz apgūto un arī uzzināt ko 

jaunu par mūsu novadu. 

Mēs secinājām, ka bibliotēka ir interesanta gan tiem, kas vēlas lasīt grāmatas, gan tiem, kas interesējas par 

izstādēm, konkursiem un citiem izglītojošiem pasākumiem un ka jāpiekrīt amerikāņu rakstniekam Dokto-

ram Sjūzam (Dr. Seuss), ka „bibliotēka ir mācīšanās templis”. 
Alīna Litvjakova, 10.klases skolniece 

http://www.limbazugimnazija.lv/103-skoleni-turpina-aktivi-piedalities-olimpiades
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Droši vien daudzi ir ne tikai dzir-

dējuši, bet arī iesaistījušies labdarības pa-

sākumos, ko pazīst visā mūsu valstī, 

kā  „Eņģeļi pār Latviju”, „Labestības die-

na”, „Dod pieci!” u.c. Kam tad laba darī-

šana ir vajadzīga? Lai pasauli darītu labā-

ku, lai kādam sagādātu prieka mirkli, lai 

sniegtu atbalstu, kad tas visvairāk vaja-

dzīgs, un galu galā došana padara laimīgu 

ne vien saņēmēju, bet vēl jo vairāk pašu 

devēju. Došana un laba darīšana tuvina 

mūs pasaulei, kādā mēs ikviens vēlētos 

dzīvot, - labestīgai, sirsnīgai, draudzīgai, 

tolerantai. 

  

Arī mēs, folkloras kopa „Jumalāni”, domā-

jam, ka mūsu labie darbi padarīs pasauli gaišāku un saticīgāku. Tāpēc vienmēr esam priecīgi ap-

ciemot sociālās aprūpes centrus. Šoreiz devāmies uz Preiļiem, kur vecās slimnīcas ēkā sev mājvie-

tu radis Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts „Preiļi”.  

Mēs pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem bijām sarūpējuši koncertu, bet vedām arī 

skolas virtuves darbinieku izcepto torti un origami pulciņa skolotājas Allas Lieldienu suvenīrus. 

Mūsu dejotāji rādīja raitu deju soli. Evija stāstīja anekdotes par vecu ļaužu sadzīvi, un tās izsauca 

smaidus, bet kāda varbūt arī raisīja atmiņas par jaunības laikiem. Margarita lasīja dzejoli. Bet vis-

skaļākos aplausus izsauca dziesmas, gan vidusskolas meiteņu dziedātas, gan mūsu draudzīgais 

„kopkoris”. 

Arī pansionāta darbinieki lika mūsu domām rosīties pavisam sparīgi, jo bija jāmin mīklas 

par Lieldienām. Tā ļoti draudzīgā gaisotnē beidzās šis apciemojums, bet, cerams, tas nebūs pēdē-

jais. 

Šādi braucieni ikvienam no mums atgādina, ka pasaulē ir cilvēki, kuriem nepieciešams at-

balsts un pozitīvas emocijas un ka mēs to varam sniegt. 

Direktora vietniece Rita Pudāne 

 

11.aprīļa pēcpusdienā, Riebiņu vidusskolas skolēnu pašpārvalde 

uz savu skolu aicināja devīto klašu skolēnus no tuvākajiem kai-

miņu pagastiem. Mūsu mērķis bija iepazīstināt topošos vidus-

skolēnus ar visu, ko piedāvā Riebiņu vidusskolā. Veidojām ko-

pīgu draudzības pavedienu kamolu, iepazināmies ar spilgtāka-

jiem pasākumiem Riebiņu vidusskolā, orientējāmies pa skolu, 

locījām origami tulpes. JIC "Pakāpieni" vadītāja Liene Ustupe 

jauniešus iepazīstināja ar piedāvājumiem, ko sniedz jauniešu 

centrs Riebiņos. Noslēgumā visi kopā baudījām siltu tēju skolas 

lapenē. Pie ugunskura notika sarunas neformālā gaisotnē. Pasā-

kumu palīdzēja noorganizēt skolotāja Rita Pudāne. 

Riebiņu vidusskolas pašpārvaldes prezidente Evija Meluškāne 
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Skriešana un, protams, jebkura fiziska aktivitāte, padara cilvēku veselīgāku. Tā var sagādāt arī 

baudu sacensties. 12.aprīlī Aglonā norisinājās starpnovadu skolu sacensības pavasara krosā, kur 

arī mūsu ātrākie skrējēji pārbaudīja savas spējas. 

Pirms tam arī skolā notika zib-akcija „Ieelpo pavasari!”, kurā piedalījās visi skriet gribētāji 500m 

un 1000m distancēs.  

Sabiedrībā visbiežāk valda uzskats, ka vārds sports ir saistīts tikai ar rezultātiem. Riebiņu vidus-

skolā sportošanas galvenais mērķis ir skolēnu fiziskās attīstības un fiziskās kompetences sekmē-

šana, tātad – skolēnu veselības veicināšana. Par to mērķtiecīgi rūpējas skolotājas Mārīte Pokšāne 

un Skaidrīte Vulāne. 
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ZZ Čempionāts, kas ir Latvijā lielākās skolēnu sporta un prāta spēles, draudzīgās sacensības rado-

šos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos, šogad norisinājās jau 11. gadu, un tā pusfināla 

posms pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezās Daugavpilī, kur izvērtās par pilsētas svētkiem bēr-

niem, jauniešiem un pārējiem aktīva dzīvesveida piekritējiem. Pēc spraigas cīņas čempionāta 

priekšatlasē mūsu skolas 5.klase kopā ar savu skolotāju Diānu arī bija laimīgo pusfināla – 61 

klašu komandas! – dalībnieku vidū. Kopumā reģistrējušās (pieteikušās) bija vairāk kā 1200 kla-

ses! 

Tikai 14 klases no dalībnieku kuplā pulka izcīnīja ceļazīmi uz ZZ Čempionāta finālu Jūrmalā 

šī gada 27.maijā, kur varēs ne vien izsportoties un iegūt jaunas noderīgas iemaņas, bet arī izbaudīt 

svētku atmosfēru, klausīties koncertu un uzlādēties ar pozitīvām emocijām un spēku.  

ZZ Čempionāta svētku dalībnieki Daugavpilī vēroja ielu vingrotāju sagatavotos priekšnesumus un 

piedalījās konkursos, pārbaudot savu spēku un izturību, kā arī varēja iemēģināt roku dronu  pār-

valdībā, pamēģinot pašiem ar to darboties TSI Akadēmiskā un profesionālā aviācijas centra 

(APAC) stingrā uzraudzībā. “Sadales tīkls” svētku dalībniekiem piedāvāja risināt elektrodrošības 

uzdevumus un parādīt attapības un komandas sadarbības spējas.  

Mēs bijām sajūsmināti un 

patiesi patīkami pārsteigti 

par iekļūšanu finālā!  

Man ļoti patika šis pasā-

kums! Mums tagad ir sel-

fiji ar amizantajiem Zī un 

Zē! Mums vajadzētu vēl 

piestrādāt pie komandas 

vizuālā tēla, lai varētu pa-

lielināt savas izredzes uz 

uzvaru finālā. Mēs bijām 

draudzīgi, uzmanīgi viens 

pret otru, dalījāmies līdz-

paņemtajos kārumos... – šādas un līdzīgas atziņas skanēja visā atpakaļceļā, kad uzgavilējām kopī-

gi sasniegtajam rezultātam un laimīgi devāmies mājās.  

5.klases audzinātāja Diāna Bravacka 
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Pamatskolēnu konkursu „Es savai videi” un vidusskolēnu kon-

kursa projektu „Es savai videi” vērtēja stingra un zinoša žūrija, 

tai skaitā Riebiņu vidussko-

las 11.klases skolniece Di-

āna Berovska un ekonomi-

kas skolotāja Sandra Eidu-

ka.  

Notika ekskursija Rīgas do-

mē, kur skolēni iepazinās ar 

administrēšanas un pārvaldī-

bas funkcijām ģidu pavadī-

bā. 

Pasākums noslēdzās ar uz-

varētāju paziņošanu un godināšanu un pārsteigumu – Līderu lielo torti un pozitīvām emocijām. 

Ekonomikas skolotāja, projekta “Esi līderis!” vadītāja Sandra Eiduka 

KAS IR PROJEKTS “ESI LĪDERIS!” 
“Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 17 
gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zi-
nāšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. 
Projektā jau ir piedalījušies 12036 skolēnu no 152 
skolām. 
Projekta „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zinā-
šanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veido-
šanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai. 
Projekta ietvaros 10.-12. klašu skolēni apgūst pro-
fesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akre-
ditēta (akreditācijas lapa Nr.AI5562) un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta 
profesionālās pilnveides apliecība. 
Konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesa spēles, ideju un 
uzņēmējdarbības inkubatori, prakses zināmos Latvijas uzņēmumos, izzinošie ceļojumi pa 
Eiropu un vēl daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu 
garumā.   
Programma “Uzņēmējdarbības pamati” paralēli vidusskolā apgūstamajiem priekšmetiem 
skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus, 
kas jauniešus sagatavos turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai 
privātai uzņēmējdarbībai. 
Šogad valsts atzīto profesionālās pilnveides apliecību par izglītības programmas 
“Uzņēmējdarbības pamati” apguvi saņems Riebiņu vidusskolas 12.klases izglītojamās 
Elīna Cakule un Margarita Zabalujeva. 

2017.gada 21.aprīlī Rīgas domē Latvijas uzņēmēj-

darbības un menedžmenta akadēmija un projekts 

„Esi Līderis” organizēja pasākumu „Līderu diena 

2017” ar moto 

“Ja Tu vari to izsapņot, Tu vari to 

izdarīt!”  /Walt Disney/.  
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 Riebiņu vidusskolas 1.klases komanda 
Andrejs Gorbans, Jūlija Rubļova, Evelī-
na Rumaka, Sannija Meluškāne, Kate 
Cimdiņa, Melānija Zalāne, Viktorija Vu-
cāne, Karolīna Leonova, Aiva Rubine 
nolēmu izveidot savu “Sajūtu taku” 
Viss sākās dienā, kad izlasījām par kampa-
ņu, kurā  “Latvijas Zaļais punkts” aicināja 
visus Latvijas 1.-9.klašu skolēnus piedalī-
ties konkursā “ZAĻAIS RESTARTS”. Ra-
dās doma veidot pašiem savu Sajūtu taku 
ar 18 dažādiem posmiem. 
 Ne reizi vien pirksti sajuta, cik karsta 
var būt līme, cik veikli jākustas pirkstiem 
pinot bizītes no iepirkumu maisiņiem, kā 
sāp tulzna, kas uzberzta no kokteiļsalmiņu 
griešanas. Bērni darbojās ar prieku un aiz-
rautību. 
 Sajūtu taku daudzas reizes izgāja 
gan pašu, gan klasesbiedru, gan draugu 

basās kājas.  
Man kā skolotājai bija ļoti patīkami sajust vecāku atbalstu un vērot, kā saliedējas klases ko-

lektīvs, palīdzot draugiem. 
 1.klase domā, ka Sajūtu taka ir jāizbauda arī viņu vecākiem. 
Ar lieliskiem un ilgi gaidītiem rezultātiem noslēdzās  radošo darbu konkurss skolēniem – “Zaļais 

restarts”. Latvijas Zaļais punkts bija saņēmis 1119 oriģinālus darbus no 269 Latvijas skolām. Pirmās klases 
darbs „Sajūtu taka” ieguva 7.vietu un balvā saņēma gardos saldumus. 

1.klases audzinātāja Anita Randare 

26.aprīlī Valmierā notika izglītības 

ekspertu forums “Inovatīvās kompetences un uzņē-

mējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā”, pulcē-

jot izglītības politikas un satura veidotājus, direkto-

rus, skolotājus, skolēnus, jauniešu pārstāvjus un 

uzņēmējus no visas Latvijas. Riebiņu vidusskolu 

pārstāvēja direktore Ineta Anspoka, direktores viet-

nieki Rita Pudāne un Juris Čižiks.  

 

 

Klātesot viesiem no Šveices, Vācijas, 

diskutējām par vidi, kas veicinātu uzņēmējspējas un mudi- nātu nebaidīties no kļūdām, bet gan mācīties 

no tām! Forumu atklāja UNESCO ģenerālsekretāre Baiba Molnika, sveicot klātesošos "Izglītība visiem" nedēļā! Sa-

vas uzstāšanas otrajā daļā Baiba pastāstīja klātesošiem par ASEM programmas pētījumu 6 Eiropas un Āzijas valstīs, 

kas salīdzina attieksmi un izpratni par uzņēmējspējām. Viesus sagaidīja namatēvi - Valmieras domes priekšsēdētāja 

vietnieks Ričards Gailums, Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors Artūrs Skrastiņš. Muzikāli darbam iesildīja Pūtēju 

Orķestris "Si Bemol".  

Gunta Arāja, IZM Valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore stāstīja par uzņē-

mējspējām Izglītības attīstības pamatnostādņu kontekstā, savukārt VISC projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” 

eksperte Līga Peiseniece runāja par šī projekta vīziju. Ar UNESCO "Izglītības pilsētu" sadarbības tīklu klātesošos 

iepazīstināja Konstantinos Pagratis, UNESCO Mūžizglītības institūta eksperts. Aizraujoša bija Cīrihes Zinātnes un 

tehnoloģiju universitātes Prof. Dr. Manu Kapur uzstāšanās "Rezultatīvā kļūdīšanās: attīstot padziļinātas zināšanas, 

izdomu, radošumu un izturību"  

Kristas Burānes vadībā pasākuma otrajā daļā izpratām, ko šie koncepti nozīmē mums katram, kādas ir mūsu uzņēmēj-

spējas un kā mēs tās izmantojam ikdienā. Paneļdiskusija šoreiz neierastā formātā - dažādu jomu pārstāvji dalījās savā 

redzējumā par uzņēmējspējām, to pozitīvajām, negatīvajām iezīmēm, savu attieksmi pret tām. Rakstot, domājot, salī-

dzinot - grupās izraudzījāmies 1 ideju un izstrādājām darba plānu tās īstenošanai. Noslēgumā prezentējām idejas, spē-

lējām "7 kāpēc spēli", un devāmies mājās iedvesmoti spert nākamo soli savā skolā, uzņēmumā, jebkurā darba vietā, 

lai tā kļūtu atvērtāka inovācijām, radošumam, uzņēmībai un drosmīgai rīcībai.  

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

https://www.facebook.com/baiba.molnika
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Lai uzlabotu karjeras atbalstu vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA) ir sākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-

balsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Tas veidots, lai palīdzētu jauniešiem apgūt pras-

mes apzinātas un mērķtiecīgas tālākās izglītības un karjeras virziena izvēlei. No 1. marta darbību projektā 

uzsākusi arī Riebiņu novada dome. Projektā iesaistītas 3 izmēģinājumskolas – Riebiņu vidusskola, Galēnu 

pamatskola un Rušonas pamatskola, kurās tiek organizēti dažādi ar karjeras izglītību, attīstību un vadību 

saistīti pasākumi, kā arī atbalstu karjeras jautājumos sniedz pedagogs karjeras konsultants. Projekta ietvaros 

pasākumi tiek nodrošināti arī projektā neiesaistīto skolu – Sīļukalna pamatskolas un Dravnieku pamatskolas 

7. – 9. klašu audzēkņiem.  

 

 

Šī projekta ietvaros 2017. gada 24. aprīlī Riebiņu vidusskolā tika organizēta Zinātkāres diena Riebiņu no-

vadā. To īstenoja biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība” Zinātkāres centrs “ZINOO Daugavpils”, 

kura vadītās izzinošās nodarbības apmeklēja Projekta izmēģinājumskolu Riebiņu vidusskolas, Galēnu pa-

matskolas un Rušonas pamatskolas 1. – 6. klašu skolēni. 

1. – 3. klašu skolēni piedalījās izzinošās nodarbībās “Lielās ķīmijas mazie noslēpumi”, kuru laikā aizraujo-

šā, atraktīvā un interaktīvā veidā guva priekšstatu par ķīmiju  un fiziku gan kā par mācību priekšmetiem 

skolā, gan kā zinātnes nozarēm, tāpat arī guva priekšstatu par profesijām, kas saistītas ar šīm zinātnes noza-

rēm. Nodarbību laikā tika veikti un demonstrēti dažādi eksperimenti, pārrunāta to saistība ar ikdienas sadzī-

vi. Arī skolēniem pašiem tika dota iespēja praktiski piedalīties dažādu eksperimentu veikšanā, kas izraisīja 

īpašu interesi un vēlmi izzināt šo eksperimentu noslēpumus un skaidrojumus. 

Savukārt 4. – 6. klašu skolēni piedalījās un praktiski darbojās “Gaisa raķešu darbnīcā”, kuras laikā iepazina 

profesijas fizikas un ķīmijas speciālists, pagatavoja paši savu gaisa raķeti, kuru vēlāk arī palaida gaisā. Ra-

ķešu pagatavošanas procesā gan pārrunu veidā, gan praktiskā darbībā tika izzināti to darbības pamatprinci-

pi, saistība ar fiziku un tās likumsakarībām, kuras bija jāievēro, lai pareizi un veiksmīgi pagatavotu savu 

meistardarbu. Īpašu pārsteigumu un sajūsmu radīja raķešu palaišanas process, kurš darbojas uz vienkāršiem 

fizikas likumiem un  kura efekts un rezultāts bija atkarīgs no tā, cik precīzi tika ievēroti raķešu darbības un 

fizikas pamatprincipi un likumsakarības. 

Nodarbības tika aizvadītas skolēniem aizraujošā, aktīvā un izzinošā darbībā, to laikā skolēni guva jaunas 

zināšanas un priekšstatus par ķīmijas un fizikas nozarēm, kā arī ar tām saistītajām profesijām un specialitā-

tēm. 

Lolita Šmukste, pedagogs karjeras konsultants Riebiņu novadā 
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           28. aprīlī Riebiņu vidusskolā pulcējās prāvs pulciņš ņipru, jautru, dzīvespriecīgu bērnu, kuri 

bija ieradušies no bērnudārza. Kopā ar savām māmiņām un tētiem, nākamie pirmklasnieki bija ie-

radušies iepazīties ar skolu, klases audzinātāju un nākamajiem klasesbiedriem. Skolā bija ieradies 

arī Vinnijs Pūks, kurš arī gatavojas septembrī uzsākt mācības  Riebiņu vidusskolas 1. klasē. 

Vinnijs Pūks kopā ar 4. klases skolēniem Matīsu Upenieku un Karinu Semeņugu veda 

topošos pirmklasniekus ceļojumā pa skolu. Mazajiem skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi 

ēdamzālē, mūzikas kabinetā, skolas vetibilā, bibliotēkā, klasē un Rozā zālē. Visvairāk bērnus aiz-

rāva kopīgā deja zālē.  

             Katrs topošais pirmklasnieks saņēma  biļeti uz 1.klasi, jo veiksmīgi tika galā ar visiem uz-

devumiem. Kaut tā dzirkstīte, kas zibēja bērnu acīs, neizdziest, uzsākot skolas gaitas! 
Skolotāja Solvita Volonte 

Katru gadu Valsts izglītī-

bas satura centrs organizē 

vizuālās un vizuāli plas-

tiskās mākslas konkursus 

un tērpu skates. Šogad 

konkursa tēma ir 

“Latvijas toņi un pustoņi” ar galveno mērķi stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko 

apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi. 

8. klases skolniece Viktorija Pauniņa pieņēma izaicinājumu piedalīties konkursā ar darbu 
„Pastaru vējdzirnavas manā novadā”. Viktorija vēlējās, sagaidot Latvijas simtgadi, savā redzējumā 

parādīt vienu no interesantākajām vietām un tūrisma objektiem Riebiņu novadā.  

Darbs ilga trīs mēnešus un tika veidots origami mozaīkas tehnikā. Ir salocīti 2989 moduļi, 

no kuriem izveidota glezna.  

Šajā konkursā iesaistījās arī 4.klases skolnieces Karina Semeņuga, Himēna Dzene, Mar-

ta Olesja Kolodinskīte, Anastasija Leitāne ar skolotāju Solvitu Volonti.  

Visu dalībnieku darbi tika demonstrēti Preiļos savdabīgā un ļoti interesantā vizuālās un vi-

zuāli plastiskās mākslas darbu “Latgales toņi un pustoņi” izstāde. Viktorijas darbs ir novērtēts 

ar 3. pakāpes diplomu, un tas ir augsts sasniegums. Paldies Viktorijai par pacietību un viņas ģi-

menei par atbalstu un pretimnākšanu! 
Noslēguma pasākumā skolēniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, bet pedago-

giem tā bija lieliska pieredzes apmaiņa. 

Alla Solovjova, matemātikas un interešu izglītības skolotāja 

28. aprīlī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijā norisinājās 10. atklātais 

Latgales reģiona skolu datorāt-

rrakstīšanas konkurss, kurā tika 

uzstādīts jauns ātrrakstīšanas re-

kords. Preiļos datorātrrakstīšanas 

sacensības notiek 16. reizi kopš 

2002. gada. Latgales skolas kon-

kursā piedalās kopš 2008. gada. 

Datorātrrakstīšanas sacensībās 

skolēni raksta neskatoties uz klavi-

atūru ar mērķi pēc iespējas vairāk 

un pareizāk pārrakstīt doto tekstu. 

Šogad konkursā piedalījās skolēni no 7 izglītības iestādēm. Riebiņu vidusskolas sacensību dalībnieki Andrejs Holo-

povs un Arnis Tučs bija labi sagatavojušies skolotāja Gunta Tjarvjas vadībā.  Sveicam 11.klases skolēnu Andreju 

Holopovu ar izcīnīto 3.vietu!  
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BIGBANK SKRIEN LATVIJA 2017  
Skrējiena devīze: Vienā skrējienā vesela valsts! 

Skrējiena mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesvei-

du un kustību prieku Latvijas iedzīvotāju vidū, ļaut 

dalībniekiem izbaudīt skriešanas burvību 8 dažādās 

Latvijas pilsētās un dažādos gadalaikos.  

Daugavpils pusmaratons notika 30.aprīlī. Riebiņu 

vidusskolu pārstāvēja 4 drosmīgi skrējēji. Evija 

Meluškāne un Kristaps Lisicins veica 5,5 km 

garo distanci, Gatis Pokšāns un Nikita Baikovs 

skrēja 800 m. Skaistas medaļas, prieks un gandarī-

jums par paveikto, patīkamas un pozitīvas emoci-

jas. Domāju, ka skrējēji noteikti šogad dosies uz 

Rīgu un nākošajā gadā atkal skries Daugavpilī. 
Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

 „Svece nezaudē neko, aizdedzinot citu sveci” 
/pr. Džeimss Kellers/ 

Pieredzes brauciens  

“Real Experience” 
Projekta “ComUnYouth” (Jauniešu bezdarba apkarošana) 

ietvaros no šī gada 25. – 28. aprīlim notika pieredzes brau-

ciens “Real Experience” (Reālā pieredze). Galvenais pro-

jekta mērķis ir uzlabot jauniešu nodarbinātības situāciju 

Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Krievijas pierobežā. 

Brauciena ietvaros jauniešiem no Latvijas, Lietuvas, Somi-

jas un Krievijas tika piedāvāta iespēja apmeklēt uzņēmu-

mus, tūrisma informācijas centrus un aģentūras, kuru dar-

bība ir balstīta gan uz modernajām tehnoloģijām, gan uz 

vietējām dabas vērtībām. 

Latvijā brauciena dalībnieki apmeklēja muzikanta un ģitā-

ru meistara Jāņa Kuzminska darbnīcu, kurā redzēja ģitāru tapšanas procesu un mūzikas instrumentu izstādi. Tālāk se-

koja viesošanās atjaunotajā Lūznavas muižā un eko-veikalā „Zaļais”. Dienas otrajā pusē jaunieši smēlās idejas par 

„start-up” uzņēmumiem Rēzeknes biznesa inkubatorā un uzzināja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra 

„Zeimuļs” piedāvātās iespējas. 26. aprīlis jauniešu grupai iesākās Sanktpēterburgā, kur mūsu apskatei tika piedāvāta 

3D printeru kompānija, kā arī reklāmas un ‘brendinga’ uzņēmums. Iespēja viesoties šajos uzņēmumos bija lielisks 

piemērs tam, cik strauji lielpilsētas dzīvē ienāk mūsdienu tehnoloģijas un ka ir ļoti svarīgi sekot to attīstībai un pielie-

tošanai. 27. aprīļa rītā ceļš turpinājās uz Somijas pilsētu Lapenrantu, kura atrodas Eiropā ceturtā lielākā ezera – Saimā 

– krastā. Šī ir brīnišķīga vieta, kurā netraucēti līdzās pastāv gan daba, gan mūsdienu tehnoloģijas. Diena iesākās ar 

mūzikas ierakstu studijas apmeklējumu, kurā savas dziesmas ir ierakstījuši arī latviešu muzikanti un mūzikas grupas. 

Savukārt pilsētas domes pārstāvji projekta dalībniekus iepazīstināja ar dabas tūrisma vērtībām un piedāvātajām iespē-

jām. Neskatoties uz augsti attīstīto pilsētas dzīvi, vietējie iedzīvotāji lepojas un tur godā dabas vērtības, un, domājot 

par ilgtspējīgu nākotni, veido tūrisma atpūtas vietas, kurās iekļauti vietējie apskates objekti. Brauciena izskaņā bija 

iespēja par to pārliecināties, apskatot Lapenrantas cietoksni, ostu, rātsnamu, Karnakoski cietoksni, ūdensdzirnavas, kā 

arī atpūtas vietas Saimā ezera krastā. 

Šis brauciens katram tā dalībniekam sniedza neatkārtojamu izdevību apskatīt un izzināt, kā tiek uzsākta uzņē-

mējdarbība – no idejas rašanās līdz tās izpildei un popularizēšanai. Veiksmīgas karjeras uzsākšanai mūsdienās ir svarī-

gi jau laicīgi prast izvērtēt iespējas, kādas mums tiek piedāvātas, mūsu pašu spējas un intereses, kā arī to, kas mūsu 

laikā un vietā ir svarīgs. 

Saku lielu PALDIES projekta brauciena organizatoriem un direktorei Inetai Anspokai par vērtīgo pieredzi, 

ar kuru labprāt dalīšos ar interesentiem! 

Angļu valodas skolotāja Marta Račko 
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Atzinība Riebiņu vidusskolas 2.-3.klašu 
tautas deju kolektīvam skolotājas Anitas 
Randares vadībā par lielisku sniegumu 
Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu izglītī-
bas iestāžu tautas deju kolektīvu skatē, 
gatavojoties tautas deju festivālam “Latvju 
bērni danci veda”. 

  

  

28. aprīlī Līvānu novada Kultūras centrā notika Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras svētki – 

skate. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki no 16 folkloras kopām. Pasākums sākās ar koncertu 

"Zynu, zynu tāva sātu", kurā savu varēšanu rādīja novada labākie stāstnieki, dziedātāji un dejotāji. Koncertā 

katra kopa sniedza 7 minūšu programmu, demonstrējot savas prasmes vienā vai vairākos folkloras žan-

ros. Svētku noslēgumā tika godināti folkloras kopu vadītāji un dalībnieki. Visi folkloras kopu vadītāji saņē-

ma Valsts Izglītības satura centra pateicības rakstus par veiksmīgu tēmas „Zinu, zinu tēva sētu” izpēti vietē-

jo tradīciju kontekstā un aktīvu līdzdalību Dienvidlatgales novada sarīkojumā. 

I pakāpes diplomu ieguva Riebiņu vidusskolas folkloras kopa “Jumalāni”.  

Sveicam dalībniekus un īpaši vadītājas Āriju Bergmani-Sprūdžu un Ritu Pudāni! 

Dienvidlatgales novada folkloras kopas, kuras piedalījās sava novada sarīkojumā, kopj savas lokālās tradī-

cijas un ir apguvušas sarīkojuma 2016./2017. mācību gada tēmu – „Zinu, zinu tēva sētu” aicinātas piedalī-

ties Nacionālajā sarīkojumā, kurš notiks 5.-6 .maijā Vecpiebalgas novadā.  
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27.aprīlī skolā noti-

ka SWEDBANK 

praktisko mācību 

stundu programma 

"Dzīvei gatavs". 

Tās ietvaros bankas 

darbinieks papildi-

nāja mācību stundu 

saturu ar praktis-

kiem finanšu jomas 

piemēriem, vienlai-

kus ļaujot skolēniem "iekāpt dažādu profesiju kurpēs". Teorētiskās zināšanas tika saistītas ar reālo dzīvi informātikas 

un ekonomikas priekšmetos. Programma sniedza ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļāva attīstīt 

21.gadsimta kompetences, piemēram, finanšu pratību, līderību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko 

domāšanu, prasmi lietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. 

22. aprīlī  Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās folkloras jomas konkursu fināli tradicionālajā dziedāša-

nā, dejošanā un muzicēšanā. Finālos piedalījās labākie dziedātāji, dejotāji un muzikanti no visiem Latvijas 

novadiem. Pasākuma mērķis ir tradicionālās dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas individuālo prasmju 

un iemaņu apgūšana, pārmantošana un attīstība dialogā ar tradīciju. Ceļazīmi uz folkloras jomas konkursu 

fināliem saņēma arī Riebiņu vidusskolas folkloras kopa „Jumalāni”. 

Tradicionālās dejošanas konkursā “Vedam danci 2017”  iegūts I pakāpes diplomu. Paldies dejotājiem Vik-

torijai Čubrevičai, Katrīnai Dambai, Himēnai Dzenei, Evijai Bergmanei-Sprūdžai, Vladislavam Givoinam, 

Ērikam Ļeonovam, Uldim Pauniņam, Maksimam Piskunovam, Evelīnai upeniecei, Ritvaram Vjaksei, Artjo-

mam Kovaļam, Annai Marijai Vilcānei, Viktorijai Pauniņai, Nilam Paško, Anastasijai Leitānei, Margaritai 

Zakutajevai. Savu prasmi rādīja kapelas muzikanti Juris Kokins, Natālija Svjatoha, Diāna Berovska. 

Tradicionālo deju konkursa “Vedam danci 2017” dalībnieki Katrīna Damba, Himēna Dzene, Evija Bergmane

-Sprūdža, Evelīna Upeniece, Anna Marija Vilcāne, Viktorija Pauniņa izcīnīja II pakāpes diplomu.    

Paldies visiem skolotājiem, vecākiem un atbalstītājiem, kas veicina mūsu bērnu dejas mīlestību! Tautas 

dejas ir svarīga mūsu latviskuma un latgaliskuma daļa. Tāpat kā valoda un tautas dziesma, deja ar savu 

ritmu aizrauj mūs, silda dvēseles un pilda sirdis ar prieku. Lai „Jumalāniem” labi veicas arī turpmāk! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 


