2018.gada februāris

Medijpratības programmas apguves seminārs Siguldā
2018. gada februārī Izglītības attīstības centrs (IAC) Siguldā uzsāk aktīvu darbu ar Latvijas skolu komandām projektā
„Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Uz projekta pirmo Medijpratības programmas apguves semināru no 1. - 3.
februārim Siguldā ieradās Baltinavas vidusskolas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Daugavpils
Vienības pamatskolas Līvānu 1.vidusskolas, Varakļānu vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas,
Gulbenes 2. vidusskolas, Madonas pilsētas vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Kuldīgas Centra vidusskola, Rīgas 64. vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas un Ventspils 4.
vidusskolas komandas.
Projektā "Atbalsts jauniešu medijpratībai” tika
saņemts 41 skolas pieteikums, bet uzaicinājums piedalīties - 16 Latvijas skolām. Riebiņu
vidusskolas komandā darbosies Ārija Pudule,
Nataļja Smukša, Kristīne Tjarvja, kā arī
skolas koordinatore šajā projektā Diāna Bravacka.
Projekta sekmīgai norisei no 1. līdz 3. februārim tika organizēti triju dienu saspringti kursi
Siguldā. To laikā dalībniekiem tika pasniegtas
izglītojošās metodes un dota arī cita nepieciešamā informācija, lai jauniešiem varētu nodrošināt medijpratību (MP) izpratnes aspektu mācīšanu.
Uzaicinātie lektori (Nellija Ločmele (žurnāla "Ir" galvenā redaktore), Rita Ruduša, Gunta Sloga (Baltijas Mediju izcilības centrs), Klinta Ločmele (Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte), kā arī IAC lektores Daina Zelmene un Ingūna Irbīte) uzskatāmi un argumentēti radīja izpratni par kopējo mediju politiku Latvijā, Latvijas mediju
vidi, prognozi 2018.gadam. Projektā iesaistītie dalībnieki dalījās ne tikai pieredzē, bet iesaistījās arī debatēs. Bija
iespēja vērot jauniešu (LU debašu klubs) debašu paraugdemonstrējumu par tēmu "Vai viltus ziņu paudēji (mediji)
jāsoda ar naudas sodu?". Noskatījāmies filmu "Slepenie dokumenti", kur atklāj vēsturisku faktu interpretāciju un tās sekas reālajā dzīvē.
Mums bija iespēja paplašināt zināšanas tādās sfērās kā pilsoniskā žurnālistika, sociālie
mediji un demokrātija, žurnālista profesija, laba žurnālistika, ziņa, labas ziņas kritēriji,
viltus ziņas, attēla spēks, tradicionālie formāti. Par medijpratību vietu jaunajā izglītības konceptā diskutējām ar Zani Oliņu (jaunā mācību satura "Skola 2030" ieviešanas
vadītāja). Iesaistītie pedagogi saskatīja medijpratību mācīšanas lomu šajā izglītības
kontekstā kā plašu caurviju loku, kā arī noskaidroja jau pieejamos resursus medijpratību mācīšanā. Par gūtajām atziņām un metodēm plānots rīkot seminārnodarbību ar vienu no iesaistītajām kaimiņu partnerskolām šajā projektā - Līvānu 1.vidusskolu. Domājams, ka seminārā piedalīsies arī citi Riebiņu un Līvānu novadu skolu interesenti. Tāpat arī par projektā gūto Riebiņu vidusskolas skolotāji stāstīs 12.martā
8.starpnovadu (Riebiņu, Viļānu, Dagdas, Ludzas) pedagoģiskās pieredzes konferencē „Mūsdienīga mācību vide-izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs izglītošanās process” konferencē, kas norisināsies Riebiņu vidusskolā.
Visiem priekšā saspringts darbs projekta aprobācijā darbā ar skolēniem. Novēlam
precizitāti, mērķtiecību un izturību! Projekta darbība turpināsies līdz 2019.gada 28.februārim, bet jau nākamā skolu
komandu tikšanās - 6.aprīlī Līvānos, Līvānu 1.vidusskolā.
Projekta koordinatore Diāna Bravacka
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3. februārī Aglonā uz tautas deju kolektīvu sadanci “Ceļā uz Deju svētkiem” devās Riebiņu vidusskolas
jauniešu tautu deju kolektīvs kopā ar vadītāju Anitu Randari. Koncerta laikā tika izdejotas B, C un E grupas dejas, kuras ļāva ielūkoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzveduma
"Māras zeme" programmā.
Kādam tas bija pirmais sadancis, bet kāds jau ar diezgan lielu pieredzi dejoja kārtējo tautas deju koncertu.
Neskatoties uz to, ka deju grīda slīdēja, mēs stingri turējāmies uz kājām un dejojām raitu deju soli. Emociju
vilnis pārpildīja mūs visus: kādam uztraukums, kādam laimes sajūta, kāds vienkārši izbaudīja kopā būšanu
dejas solī. Sadancī piedalījās dejotāji no Rēzeknes, Aglonas, Riebiņu un Dagdas novadiem. Mūsu tautu
deju kolektīvs priecēja skatītājus ar trim dejām „Govju kazāks”, „Līgo daņči”, „’Lai tā būda rūc. Šīs dejas
uzkurināja publiku un ar nebeidzamiem aplausiem mūs pavadīja dejā. Šāda veida kopā būšana ir ļoti svarīga ikvienam, taču it īpaši 11.klases un 12.klases skolēniem, jo viņi pie skolotājas Anitas Randares ir sākuši
savu ceļu tautu dejās jau no 1.klasītes. Un dažam šim gads ir pēdējais, lai izbaudītu katru mirkli dejā. Koncertu organizēja deju kolektīvu vadītāja D. Staškeviča sadarbībā ar Aglonas KC.
Diāna Berovska, Evija Bergmane-Sprūdža

„Sniega diena” Riebiņu novadā šogad startēja kopā ar „Meteņiem”. Lieli prieki, sacensības un kopā būšana uz sniega padarīja šo pasākumu par neizmirstamu. 13. datums bija visiem veiksmīgs. 19.klašu skolēni no Riebiņu vidusskolas., Sīļukalna pamatskolas, Salas pamatskolas un Vārkavas
vidusskolas varēja izpausties slēpošanas stafetē (4x300m) vai atraktīvākā nobraucienā no kalna.
Četru cilvēku komanda no 7.klases veica distanci
5,38min, 9.klases – 6.07min un 4.klases- 6.36min.
Nopietnākās disciplīnas uzvarētāji tika pie nopietnām
balvām. 4., 7., 9. klašu slēpotāji-uzvarētāji saņēma āra
skriešanas cepurītes, vērtīgas prāta spēles un šokolādes. Sarkani vaigi, smaidīga seja un pacilāts garastāvoklis nāca kā pielikums. Paldies dalībniekiem un
organizatoriem par fantastisku pēcpusdienu!
Sporta skolotāja M.Pokšāne
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“Meteņi, dažkārt saukti arī par Meteņdienu, ir vieni
no latviešu gadskārtu svētkiem, kas tradicionāli tiek svinēti 7
nedēļas pirms Lieldienām. Meteņi iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara tuvošanos”

“Meteņiem, tāpat kā vairākumam senlatviešu svētku,
ir jautrs raksturs. Meteņi tiek gaidīti ar prieku, jo ikviens
gaida pavasari, bet tieši Meteņi ir tie svētki, kas simbolizē tā
tuvošanos. Līdz ar Meteņiem beidzas garie un tumšie ziemas
vakari, un cilvēku skatījums uz dzīvi arīdzan kļūst gaišāks un
priecīgāks, un ne velti, jo Meteņu laikā dienas arī ir kļuvušas garākas un saulainākas”

“Meteņos nu nekādi neiztika bez svētku mielasta. Senlatviešu galdi teju vai lūza no ēdienu pārpilnības un dažādības, jo Metenim nepiederas nākt ciemos ar tukšām rokām”



“Ņemot vērā bagāti klāto svētku galdu, senlatvieši
bez rūpēm varēja uzņemt arī viesus, kas atbrauca
no tuvākiem un tālākiem apvidiem”
“Atgriežoties pie vienas no būtiskākajām Meteņu
izdarībām – vizināšanās ar ragaviņām – un izdarību rituālās nozīmes, jāsaka, ka, slaidi laižoties ar
ragaviņām no kalna, cerēja veicināt labības padošanos nākamajā vasarā. Neskatoties uz to, ka šī
nodarbe īpašu prieku sagādāja bērniem, to darīja arī pieaugušie”

Izlasot un apdomājot Meteņu tradīcijas, saprotam, ka ne visas tās ir
piemērojamas mūsdienām, tomēr ir lietas, kuras varam paņemt un vēl
joprojām izmantot šo svētku svinēšanai. Vēloties šīs tradīcijas aktualizēt arī Riebiņos, folkloras kopa “Jumalāni” piedāvāja iespēju piedalīties pasākumā “Meteņu jautrās stafetes”. Arī citu tuvāko novadu folkloras kopu skolēni un pedagogi atsauca atmiņā senās tautas tradīcijas.
Pasākuma dalībnieki ļāvās dziesmām, jautriem
dančiem un dažādām aktīvām rotaļām, vizinājās
ar ragaviņām, slēpēm,
sniega motociklu, baudīja
spēka putru. Galvenais – visiem bija jautri un priecīgi.
Paldies skolotājām Ritai Pudānei un Ārijai Bergmanei-Sprūdžai par svētkiem!
Paldies ciemiņiem—Sīļukalna pamatskolas folkloras
kopai ”Saulrūžeņa” (vadītāja Zinta Bruzgule), Salas
pamatskolas folkloras kopai „Dzeipureņš” (skolotāji Aigars Krekels un Anita Vjakse), Vārkavas
vidusskolas folkloras kopai „Voluydzeite” (vadītāji Romualds Kairāns, Helēna Ērgle ).
Riebiņu vidusskolas direktore I. Anspoka
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Riebiņu vidusskolā jau vairākus gadus pēc kārtas notiek konkurss vecāko klašu audzēkņiem
„Misters Valentīns”. Šogad uz titulu „Misters Valentīns” pretendēja 5 braši jaunieši: Oļegs Dukaļevs
(12. kl.), Mareks Cakuls (11. kl.), Sandis Sparāns (11. kl.), Aleksandrs Daņilovs (10.kl.) un Raivis Šeršņovs (9. kl.).
Konkurss sākās ar sevis pieteikšanu – vizītkarti un pretendenta raksturojumu, par ko bija atbildīgi
konkursantu klasesbiedri. Konkursa gaitā zēniem bija jāpierāda sava varēšana septiņos pārbaudījumos. Kā
vēlāk izteicās kompetentā žūrija, visi dalībnieki bija vienlīdz labi, rādot savas spējas un māku dažādos
pārbaudījumos. Jauniešiem vajadzēja parādīt savas intelektuālās prāta spējas un atpazīt pasaules literatūrā,
kino un teātra mākslā pazīstamos mīlas pārus, atzīties mīlestībā ar dzejas rindu lasījumu, savaldzināt sirdis
ar kulinārijas brīnumu no augļiem, trāpīt sirdī ar precīzu metienu, rādīt saimnieciskās prasmes naglu dzīšanā, sagatavoties ballei – skaisti sasiet kaklasaiti un, protams, demonstrēt savu māku dejās.
Konkursā titulu „Misters Valentīns 2018” un to apliecinošo Sertifikātu ieguva 11. klases
audzēknis Mareks Cakuls, bet titula „Misters Valentīns - skatītāju simpātija” ieguvējs ir Oļegs Dukaļevs no 12. klases. Pēc konkursa notika jauniešu diskotēka, par kuru bija parūpējušies pasākuma organizētāji - 9. klase.
Visu vārdā sakām lielu paldies kompetentajai žūrijai: Skaidrītei Vulānei, Ritai Pudānei, Valērijam Jurkānam, Jānim Čižikam. Īpašs paldies žūrijas komisijas priekšsēdētājai Inetai Anspokai
par pasākuma sponsorēšanu.
Organizatoru vārdā Viktorija Pauniņa. 9. klase
Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādes mērķis mūsu skolā ir iesaistīt vidusskolēnus pētnieciskajā darbībā dažādās nozarēs, attīstīt prasmes patstāvīgi veikt
praktiskus darbus, pilnveidot skolēnu prasmes iepazīstināt citus ar sava pētījuma
rezultātiem un noskaidrot labākos pētījumus. Skolēni
veidoja darbus par interesantām un aktuālām tēmām.
Vērtīgi, ka pratuši formulēt ieteikumus, ko uzlabot un
mainīt, risinot konkrētu situāciju vai problēmu. Darbu
aizstāvēšanas dienā katram runātājam bija jāmāk pastāstīt
par savu pētniecisko darbu, pierādīt izvirzīto hipotēzi un atbildēt uz skatītāju un
žūrijas jautājumiem. Žūrija (Riebiņu vidusskolas direktore I. Anspoka, direktores vietniece N.Smukša, datorlaborants
J. Čižiks, psihologs A.Šmukste, Viļānu vidusskolas direktors P.Tretjuks, direktora vietnieks J.Livmans, Riebiņu novada domes attīstības un plānošanas daļas vadītāja I. Jakovele, projektu vadītāja I.Kudiņa) guva apstiprinājumu tam, ka
jaunieši ir radoši. Viņi spēj paskatīties uz apkārtējām lietām no cita skatu punkta un tas, kas liekas neinteresants, sen
zināms un pazīstams, vairākos darbos redzams no cita rakursa un kļūst skaidrs, ka tā ir iespēja pētīt, iedziļināties un
iegūt jaunus datus. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Vēlam arī turpmāk veikt jaunus atklājumus
un būt mērķtiecīgiem!
Riebiņu vidusskolas direktore I. Anspoka
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30.janvārī mūsu skolas labākie mākslinieki piedalījās 8. Riebiņu novada vizu- ālās
mākslas
olimpiādē Dravnieku pamatskolā. Olimpiādes tēma katrai klašu grupai bija atšķirīga - 1.-4. klase
zīmēja priekšmetu radošo pārvērtību, kur kolēni tika rosināti radoši domāt un zīmēt, pārveidojot
ikdienas priekšmetus par fantāzijas tēliem. 5.-8. klase - ainavu fovismā un 9.-12. klase – klusā daba fovismā. Šīs tēmas veicināja skolēnu interesi par šo vizuālās mākslas stilu – fovismu. Fovisms
bija pirmais no avangarda mākslas virzieniem, kam bija raksturīgas vienkāršotas formas, spilgtas
krāsas, biezi un plati krāsu triepieni, lieli tīras krāsas laukumi, biezas līnijas, ģeometriski neprecīzas līnijas, ikdienišķa darbu tematika. No mūsu skolas brauca 12 mākslinieki un atveda 11 godalgotas vietas. Kā tad viņiem veicās? 1.-2.kl.grupā II vieta Anitrai Pastarei (2.kl.), 3.-4.kl.grupā I
vieta Gunitai Vjaksei (4.kl.), III vieta Anastasijai Jefremovai (3.kl.), 5.-6.kl. grupā I vieta Danai
Patrejevai (6.kl.), II vieta Anastasijai Lietānei (5.kl.). Savukārt 7.-8.klašu grupā II vietu ieguva
Ritvars Vjakse (7.b kl.), III vieta Angelikai Zakutajevai (8.kl.) un atzinība – Anželikai Mihailovai (7.b kl.), bet 9-12.kl. grupā II vieta Anastasijai Kuzmenko (12.kl.), III vieta Austrai Elizabetei Katkevičai (11.kl.), atzinība Karinai Komlačovai (9.kl.). Prieks par to, ka mūsu skolā ir tik
talantīgi skolēni. Liels paldies jāsaka arī skolotājiem, kuri prot šos talantus saskatīt, atklāt un attīstīt – Solvitai Volontei, Anitai Randarei, Silvijai Avotiņai un Anitai Punculei.
Mākslas jomas MK vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža.

Kad saules
Ir nedaudz par maz
Un diena drusku par īsu
es lūdzu sveci dot gaismu
rāmu… gaišu… siltu...
liesmiņa piepilda telpu
ar savādi mirdzošu elpu
kūst ziedu putekšņiem darināts bišu vasks...
2. februāris – Sveču diena. Godā ceļam
siltuma un gaismas simbolu – sveci. Viena no
Sveču dienas paražām ir sveču liešana.
Savā klasē bijām ierīkojuši Sveču liešanas darbnīcu. No neizlietotu sveču paliekām

lējām jaunas sveces, kurām pievienojām vēlamo
krāsu toni. Šeit tapa dažādu krāsu sveces, kuras
tika gatavotas ar lielu rūpību un mīlestību.
Lai mums visiem gaismas piepildīts un
labām domām bagāts Sveču mēnesis!
Līga Jermoloviča, 4.klases audzinātāja
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speciālista profesijas. Mācības notiek modes un stila,
ēdināšanas, tūrisma un komerczinību, interjera un
dizaina nodaļās. Aļona saka, ka ēnošana deva iespēju padomāt, kuras no zināšanām un prasmēm, ko
apgūstam skolā, visticamāk, būs nepieciešamas darbā.
Ēnu dienu Latvijas Republikas Saeimā
pavādīja Lauris Uzulnieks un Sandis Sparāns. Lauris
ēnoja 12. Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu, Sandis
– Aldi Adamoviču. Zēniem bija dota
14.februārī mūsu skolas vidusskolēni aktīvi izmanto- iespēja klātienē iepazīt parlamenta darba ikdienu.
ja šo iespēju, izvēlēties ēnot dažādu profesiju pār- Dienas gaitā mēs varējām apskatīt Saeimas nama
stāvjus.
telpas, apmeklēt komisiju sēdes un redzēt citus parEvija Meluškāne, Natālija Hritonenko, Oļegs Duka- lamenta plānotos pasākumus, to starp Apvienotās
ļevs un Meinards Rudzāts apmeklēja Zemessardzes Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdē35.kājnieku bataljonu. Skolēni uzzināja, ka šobrīd tāja Džona Berkova vizīti Saeimas namā. Kā arī
bataljona atbildības teritorijā ietilpst Preiļu, Līvānu, kopā ar citām A.Kaimiņa ēnā vērot Cilvēktiesību un
Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Krāslavas un Dagdas sabiedrisko lietu komisijas darbu. Vēlāk notika ēnonovadi. Dienesta pienākumus bataljonā pilda 13 ka- tāju diskusija ar deputātiem. Ēnu dienas noslēgumā
ravīri un 469 zemesskolēnus uzrunāja Saeimas
sargi. Bataljona kop r i e kš s ē dē t āj a In ā r a
mandieris ir pulkvežMūr niece. Uzrunāj ot
Ēnu
diena
ir
pasaulē
atpazīstama
un
atzīta
Juleitnants Kaspars Linjauniešus, Saeimas
dbergs. Uzdevumi, nior Achievement karjeras izglītības program- priekšsēdētāja iepazīstināja
kurus pilda zemessar- ma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni ar Saeimas nama galveno
gi ir: pilsoņu iesaistī- apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garu- telpu – Sēžu zāli, kurā
šana valsts aizsardzī- mā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba deputāti pieņem likumus,
bas un sabiedriskās ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolē- kā arī pastāstīja par parlakārtības nodrošināša- nus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, menta vēsturi un darba
nā, piedalīšanās avāri- lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un ikdienu. Tāpat I.Mūrniece
jas un glābšanas dar- atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
skolēnus aicināja piedalībos un ārkārtējo situties Jauniešu Saeimā, kurā
āciju izraisīto seku
jauniešiem ir iespēja strālikvidēšanā, personālsastāva sagatavošana dalībai dāt deputātu vietā un aizstāvēt savas idejas.
starptautiskajās operācijās un daudzi citi. Skolēni
Šī ir programma, kas jau daudzus gadus
guva ieskatu jauno zemessargu apmācībās – ziemas sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājunometnē, kas notika dziļā mežā Daugavpils novadā. mus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas
Bija iespēja nogaršot karavīru pusdienas, pielaikot laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un
bruņu vestes un ķiveres. Kaprālis, Ainārs, kurš pava- darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju
dīja ēnotājus, atbildēja uz viņu interesējošiem jautā- sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
jumiem.
Mediķa profesijas īpašības pētīja DiRiebiņu vidusskolas karjeras konsultante
āna Berovska, Ieva Boļšakova un Austra Katkeviča,
Inna Zenovjeva
kuri uzzināja, ka slimnīcā veselības aprūpes pakalpojumus sniedz dažādi speciālisti, veic izmeklējumus, tiek piedāvāti stacionāra pakalpojumi. Meitenes atzīst, ka iespēja piedalīties „Ēnu dienā” deva
iespēju aizdomāties par nākotnes plāniem un profesijas izvēli pēc 12.klases.
Aļona Smoļina apmeklēja Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikumu Preiļos, kur iepazinās ar friziera profesiju. Uzzināja arī par to, ka skolā
var apgūt: friziera, vizuālā tēla stilista, pavāra, konditora, ēdināšanas pakalpojumu speciālista, pavāra
uz kuģiem, mazumtirdzniecības komercdarbinieka,
apdares darbu strādnieka, maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālista un viesnīcu pakalpojumu
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4.-5.klašu skolēni šogad izmēģināja savas spējas komandu sporta spēlēs. 7.februaŗī Līvānos zem basketbola groziem izcīnījām 3.vietu. Konkurence nebija liela, bet nopietna. Drosme mums ļāva būt trešajiem.
16.februārī tautas bumbas sacensībās Preiļu BJSS zālē bija vēl nopietnākas. 6 kolektīvi pretendēja uz
uzvarētāja titulu, diemžēl mūsu spēle nebija pietiekami agresīva, lai ierindotos labāko trijniekā. Komandu
sporta spēles prasa citu sagatavotību, bet mums tīkamāka individuālā cīņa.

22. februārī noslēdzās jauno vieglatlētu sacensības „Mazā balva”. Šoreiz, trešās kārtas beigās, labākie sportisti varēja tikt ne tikai pie šokolādēm, bet arī pie kausiem un medaļām par sacensību rekordu uzlabošanu un labu rezultātu sasniegšanu kopvērtējumā.
Nikita Baikovs ir jauna sacensību rekorda īpašnieks tāllēkšanā un 60 m barjerskriešanā, Arturs
Valters – augstlēkšanā un 60 m skriešanā un Iļja Smoļins – 60 m skriešanā. Šie zēni bija labākie arī kopvērtējumā minētajās disciplīnās.
Vēl kopvērtējumā medaļas saņēma Gatis Pokšāns (3.vieta sporta soļošanā), Oļegs Seleckis
(2.vieta lodes grūšanā), Katrīna Damba (2.vieta augstlēkšanā), Raitis Danilovs (3.vieta 60 m skriešanā),
Anastasija Leitāne (2.vieta 60 m barjerskriešanā), Amanda Klindžāne (3.vieta lodes grūšanā).
Priekšā vēl dažas sacīkstes telpās, vienas no tām ir Latgales mēroga sacensības….
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21. februārī Riebiņu vidusskolas 6.klases un 10.-12. klašu skolēniem karjeras izglītības
ietvaros bija iespēja piedalīties pasākumā, kur notika tikšanās ar bibliokuģi no Salacgrīvas novada bibliotēkas. Bibliokuģa galvenais mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar jūrnieka profesijām—kuģa mehāniķis, stūrmanis, kā arī mudināt
jauniešus pārdomām saistīt savus nākotnes karjeras plānus ar kuģniecību, iegūstot nepieciešamo izglītību Jūrskolā un
tālāk jau studēt Latvijas Jūras akadēmijā. Bibliokuģa komandā bija tālbraucēji kapteiņi, Latvijas Jūras akadēmijas studenti un Rīgas Jūrskolas audzēkņi, Latvijas Universitātes
Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Rīgas
Vēstures un kuģniecības muzeja Latvijas kuģniecības
vēstures nodaļas vadītājs Andris Cekuls, bāku entuziasts
gids Normunds Smaļinskis un vēl citi bibliokuģa draugi.
Ikviena profesija ir godājama, taču Bibliokuģis īpaši
pievērsies profesijai – jūrnieks. Ne tikai tādēļ, ka vēl
aizvien pasaulē trūkst 40 000 jūras virsnieku, ne tādēļ, ka Latvijas jūrnieki ir vieni no augstāk novērtētajiem pasaules
reitingā, bet tādēļ, ka jūra ir Latvijas pamatbagātība, ka šajā resursā tiek gaidītas jaunas darba rokas.
Lielu paldies sakām Riebiņu CB par uzaicinājumu piedalīties pasākumā!
11. klases audzinātāja Natālija Smukša

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā no 6. februāra līdz 5.
martam apskatāma DACES ORMANES personālizstāde
"Izlaušanās". 16. februārī notika tikšanās ar izstādes autori.
Mūsu skolas absolventei Dacei Ormanei ir tikai 20 gadi, bet jau tagad gūta bagātīga pieredze
gleznošanā, zīmēšanā un interjera dizainā gan dzimtajos Riebiņos, gan mācībās Daugavpilī un
praksē ārzemēs. Šobrīd jauniete dzīvo un strādā Jēkabpilī, bet Riebiņos atgriezusies ar savu pirmo
mākslas darbu personālizstādi. Lai iedvesma darboties turpmāk!
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Vides pulciņš "Kāpēcīši" izveidojies pateicoties projektam
“Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”8.3.2.2/16/
I/001. Devīze-skatīties un redzēt,
klausīties un dzirdēt, pētīt un
saudzēt! Mācāmies arī radīt un rādīt citiem! Pēdējās aktivitātes-bioloģiskais
teātris "Dzīvo organismu valstis"', piedalīšanās konkursā "Mans veltījums tīrai
Latvijai", izzinoša izstāde skolā "Okeāns
tavā istabā”.
Skolotāja Ilze Grigule

Līdztekus lasīšanas veicināšanas programmai
"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" Latvijas
Nacionālā bibliotēka uzsākusi jaunu skaļās lasīšanas sacensību visā valstī 5.-6. klašu skolēniem. Gods pārstāvēt mūsu novadu reģionālajā kārtā, kas notika Preiļu centrālajā bibliotēkā
20.februārī, bija Viktorijai Naglei un Lāsmai
Jurkānei. Sirsnīgs paldies visiem bērniem, kuri nenobijās un piedalījās,
kā arī skolotājai Diānai
Bravackai par ieguldīto

darbu bērnus sagatavojot un skolotā-

jai Līgai Jermolovičai par

sacensības atbalstīšanu un tiesneša

pienākumu veikšanu reģi-

onālajā kārtā Preiļos.
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Mācību ekskursija ESF projekta
“Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros
24. februārī 9. – 12. klašu skolēni no Riebiņu
vidusskolas, Dravnieku, Galēnu un Rušonas pamatskolām devās mācību ekskursijā uz Rīgu, lai
apmeklētu starptautisko izglītības izstādi
“Skola 2018” ar mērķi izzināt plašo izglītības
iestāžu piedāvājumu, izpētīt visdažādākās izglītības ieguves iespējas
gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī lai
“pielaikotu” sev interesējošās profesijas. Skolēnu interesi piesaistīja daudzu profesionālo
nozaru piedāvājumi –
medicīna, skaistumkopšana, militārā joma, lauksaimniecība, dažādi mūsdienīgu tehnoloģiju risinājumi u. c. Skolēni labprāt izmantoja iespēju
esošā piedāvājuma ietvaros izmēģināt sevi kādā no interesējošām profesijām, kā arī guva plašu informāciju
par savām tālākizglītības iespējām.
Šī brauciena laikā un projekta ietvaros tika realizēta arī mācību ekskursija “Gards var būt arī veselīgs” augļu un ogu pārstrādes ģimenes uzņēmumā IK “SNIGOL” Ķekavā, kur uzņēmuma saimniece
Ginta Logina iepazīstināja ar ražotni un kurā no Latvijā audzētu augļu un ogu sulām, izmantojot specifiskas tehnoloģijas, tiek iegūti
100% dabīgi, garšīgi un veselīgi našķi ar atraktīviem nosaukumiem,
kam ir ļoti liela nozīme mārketingā (konfelāde, Spicais Tomijs, Niknā Kabaiba un tml.). Tāpat skolēni tika iepazīstināti ar ražotnes darba
vidi un specifiku, tajā nodarbinātājām profesijām (pārtikas tehnologs,
degustators, konservētājs, konditors, mārketinga speciālists, menedžeris u. c.), ar šīm profesijām nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, ar pārtikas jomas uzņēmējdarbības izaicinājumiem un specifiku. Turpinājumā skolēniem tika dota iespēja “pielaikot” degustatora
profesiju – salīdzināt dažādus produktus pēc garšas, mēģināt noteikt
to izejvielas, kas, kā izrādījās, nav nemaz tik vienkārši, kā arī pašiem pagatavot un iesaiņot savu konfelādi.
Lolita Šmukste, Riebiņu novada pedagogs karjeras konsultants
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28.februāris izrādījās veiksmīga sacensību diena florbolā mūsu skolas 6.-7.klašu
skolēniem. Viņi aizvadīja vairākas spraigas spēles un izcīnīja 3.vietu starpnovadu
skolu sacensībās florbolā 2004.-2005. gadā dzimušiem zēniem. Komandas sastāvā
spēlēja: Maksims Bondarevs, Maksims Piskunovs, Jānis Putāns, Artjoms Kitajevs, Harijs Griboniks, Ričards Leitāns, Uldis Pauniņš, Vladislavs Givoina,
Aivis Golubevs. Jāatzīst visas komandas ieguldījums un sniegums, bet īpaši gribas
uzslavēt rezultatīvāko spēlētāju Hariju Griboniku ar 4 veiksmīgiem metieniem.
Vēl vienus vārtus komandas labā guva Vladislavs Givoina.
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne
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26.februārī Riebiņu novada kultūras centrā pulcējās novada dziedātāji un skatuves runas konkursa dalībnieki, lai apliecinātu savas prasmes un izaugsmi.
Dalībnieku pulks, neraugoties uz bargo salu, bija itin prāvs, un viņus vērtēja kompetentas žūrijas:
„Balsu” vērtētājos tika aicināts Riebiņu novada sabiedrisko attiecību speciālists un grupas „Jumis
” dalībnieks Rolands Naglis, vokālo ansambļu vadītājs un dziesmu autors Fredis Bergmans un
novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, bet skatuves runas vērtēšanā darbojās
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja un teātra grupas „Kājām gaisā” pedagoģe Vilhelmīne Jakimova, RSU audiologopēdijas 2.kursa studente
Elizabete Stalidzāne, kā arī neatkarīgā žurnāliste, literātu biedrības
„Latgales ūdensroze” valdes locekle un Rikavas jauno literātu kopas vadītāja, dzejniece un prozaiķe Iveta Dimzule. Daiļdarbu fragmentu lasījumi mijās ar dziedātāju uzstāšanos.
Konkursi noslēdzās ar šādiem rezultātiem. Pateicība par piedalīšanos
konkursā „Balsis” - Dravnieku pamatskolas solistam Sandim Endijam
Dimitrijevam (sk. Lidija Ozola), II pakāpes diploms - Riebiņu vidusskolas 1.-5.klašu ansamblim (skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža). I pakāpes diploms izcīnīts Sīļukalna 4.-6.klašu ansamblim (skolotāja Zinta
Bruzgule), bet I pakāpes diploms un došanās uz konkursa 2.kārtu,
kas notiks Preiļos - Galēnu pamatskolas 1.-4.klašu ansamblim (sk.Gunta
Juste).
No Riebiņu novada uz skatuves runas konkursa 2.kārtu 21.martā Rēzeknē tika izvirzīti šādi
skolēni: Galēnu pamatskolas 3.kl.skolnieks Artūrs
Rikovskis (skolotāja Irita Livmane), Riebiņu vidusskolas 4.kl. skolniece Katrīna Damba (skolotāja
Līga Jermoloviča), Dravnieku pamatskolas 9.kl.
skolnieks Aivis Upenieks (skolotāja Inga Elste). Tāpat laureātu godā tika Lauris Baško, Liene Denisova (Rušonas pamatskola), Arnis Pokšāns, Evelīna
Rumaka, Evija Bergmane-Sprūdža( Riebiņu vidusskola), Arta Pudule, Annija Tumāne (Galēnu
pamatskola), Artūrs Čaunāns (Dravnieku pamatskola). Žūrija konkursa noslēgumā sniedza profesionālus padomus snieguma uzlabošanai nākamajā kārtā. Visi konkursa dalībnieki saņēma uzslavas rakstus par piedalīšanos un saldas balvas.
Pateicamies par atbalstu konkursa organizēšanā Riebiņu novada domei, izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai un interešu izglītības konsultantei Ritai Pudānei.
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslās
koordinatores Riebiņu novadā Ārija Bergmane – Sprūdža, Diāna Bravacka.

