
   

 

2017.gada februāris 

Katru dienu kādam uzsmaidīt-tā vienkārši, tāpat. 

Katru dienu kādam pateikt-tevi mīlu.  

Tā vienkārši. Tāpat. 

No sirds savas patiesās. Tā vienkārši. Tāpat. 

Esot ziedam citu ziedu vidū. Ne tāpēc, ka tā ir labi, ka, 

labu darot, citi tev uzsmaidītu un tevi mīlētu. 

Nē, ne jau tāpēc. Tā vienkārši. Tāpat. 

/I.Trimalniece/ 

 

Noslēgušās jauno vieglatlētu sacensības „Mazā balva”.  

Uz startu iznāca 14 Riebiņu vidusskolas audzēkņi. Visi godam 

cīnījās ar sev līdzvērtīgiem sportistiem. Katram bija iespēja 

startēt trijās disciplīnās. Rezultāti runā paši par sevi-iegūtas  3 

pirmās vietas, 7 otrās vietas un 4 trešās.  3.klases skolēni Nikita 

Baikovs tāllēkšanā (4,32m) un Artūrs Valters 60m skriešanā 

(9,02sek) īpaši izcēlās vienaudžu vidū, jo laboja sacensību re-

kordus. 

        Šoreiz skolas dalībnieki saņēma arī kopvērtējuma apbalvo-

jumus: 1.vieta tāllēkšanā un 2.vieta 60m skrējienā (N.Baikovs), 

1.vieta 60m skrējienā un 2.vieta tāllēkšanā (A.Valters), 2.vieta 

60m skrējienā, 3.vieta tāllēkšanā (I.Smoļins), 2.vieta 60m skrē-

jienā (A.Leitāne), 1.vieta 1000m skrējienā un 2.vieta lodes grū-

šanā (S.Verza), 3.vieta augstlēkšanā (E.Bergmane-

Sprūdža),3.vieta lodes grūša-

nā (E.Upeniece). 

           Paldies sportistiem par 

sniegumu, paldies Raivim, 

Artim, Jurim, Viktorijai no 

8.kl, Armandam no 9.kl., Alī-

nai no10.kl. un Evijai, Natāli-

jai no 11.kl. par labi padarītu 

darbu vieglatlētikas sektoros. 

Vēl tik sacensības Vārkavā un 

vieglatlētu ziemas sezonas 

cīņas būs galā. Gatavosimies 

pavasara krosiem! 

Treneres Skaidrīte un Mārīte 

Rekordu labotāji Arturs Valters 

(60m), Nikita Baikovs (tāllēkšana) 
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Atkal viens radošs konkurss, 

kurā piedalījāmies mēs, 4.a un 

4.b klases skolēni un audzinā-

tājas Solvita Volonte un Anna Meluškāne, ir noslēdzies. Jelga-

vas Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla ietvaros katru gadu 

notiek kolāţu konkurss. Šī gada tēma: "Karnevāls". 

Mēs savu darbiņu veidojām, iedvesmojoties no skolas Masku 

balles. Mūsu kolāţā bija gan princese, gan pirāts, Ziemassvētku 

rūķis, lācis un citas maskas. Darbs pie kolāţas veidošanas snie-

dza mums prieku un 

gandarījumu. 

Konkursam tika ie-

sūtītas 143 kolāţas, 

ko veidojuši vairāk 

kā 2700 skolēni. Tas 

ir piecu gadu laikā 

rekordskaitlis. 

Mūsu darbiņš bija 

starp 25 labākajiem, 

kuri saņēma ielūgu-

mus uz Ledus skul-

ptūru festivālu Jelga-

vā no 10. - 12. febru-

ārim. Sveicam! 

2.februārī notika Jēkabpils sporta skolas atklātais 

čempionāts vieglatlētikā U14 vecuma grupai 
 

Sacensību pieredzi bagātināt devās arī Riebiņu vidussko-

las audzēknes Evelīna Upeniece un Evija Bergmane-

Sprūdža. Evelīna 60m skrējienā un lodes grūšanā bija 

tuvu saviem labākajiem rezultātiem. Kopā ar Preiļu mei-

tenēm 4x150m stafetes skrējienā izcīnīja 3.v. Savukārt, 

Evijai 60m skrējiens notika vienlaicīgi ar augstlēkšanu, 

taču tas viņai netraucēja uzstādīt savu personīgo augst-

lēkšanas rekordu – 125cm. 

4.februārī Kuldīgā norisinājās LČ vieglatlētikā U18 ve-

cuma grupai. Ar stiprākajiem Latvijas vienaudţiem lo-

des grūšanā spēkojās Armands Briška. Vislabāk viņam 

padevās pirmais grūdiens, kur 5kg smagā lode sasniedza 

10,15m atzīmi.           Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne 

  8. februārī Vārkavas vidusskolā notika ‘’Vārkavas 
balvas” izcīņas sacensībās vieglatlētikas trīscīņā 

       30m skrējiens pa pirmā stāva gaiteni, augstlēkšana mazā sporta zālē un 

tāllēkšana smilšu bedrē pēc ieskrējiena pa gaiteni ir unikāli un aizraujoši. 

Sacensības sākās 10.00 un beidzās ap 19.00. Tas bija nedaudz nogurdinoši, 

bet draudzīgais skolas kolektīvs ļoti labi rūpējās par dalībnieku labsajūtu. 

       Šogad sacensībās piedalījās 13 mūsējie-7 no tiem izcīnīja medaļas attie-

cīgā vecuma grupā: A. Valters (169p.-1.v.), N.Baikovs (158p.-3.v.), 

A.M.Vilcāne (81p.-3.v.), M. Piskunovs (173p.-1.v.), E. Bergmane-

Sprūdža (161p.-3.v.), A.Pastars (127p.-2.v.), V.Pauniņa (103p.-1.v.). Vis-

iem pārējiem-O.Seleckim, I.Vilcānam, K.Kokinam, R.Šeršņovam, 

K.Lisicinam un S. Verzai izdevās labot savus personīgos rekordus. 

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 
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Četrpadsmito reizi 7.februārī atzīmēja Vispasaules 

Drošāka interneta diena. Tās sauklis ir "Kopā par 

labāku internetu!", aicinot ikvienu būt pozitīvam 

internetā un veidot labāku interneta vidi. 

Arī 7.klases skolēniem bija iespēja iesaistīties šīs dienas 

aktivitātēs, apmeklējot nodarbību „Esam par labāku 

internetu” Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Kopā 

ar bibliotekāri Svetlanu Zahareviču skolēni noskaidro-

ja, kas ir privāts, kādu informāciju nedrīkst ievietot in-

ternetā. 7.klases skolēni atzina: 

šādas nodarbības varētu notikt bieţāk, bet būtu labi re-

dzēt piemērus datorā (Raivis),  

viss patika, bet rīkot šādas sarunas bieţāk (Juris), 

man patika jo 

man patīk runāt par internetu (Dominiks),  

patika, bet gribētos precīzākus piemērus (Jānis Pauls), 

patika personīgo lietu grupēšana (Samanta), 

man viss patika, daudz ko jau zināju, bet tik un tā paldies (Anna Marija)!  

  
Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi izprast vēstures notikumus un to ietekmi mūsdienu sabiedrī-

bā. Vēsturi veido cilvēki, un katrā pagastā ir tādi, kas plašākai sabiedrībai nav zināmi, bet kas de-

vuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā.  

Konkursa mērķis bija atklāt un 

darīt zināmus šos vietējos dārgu-

mus, pastāstīt kāda cilvēka dzīves-

stāstu. 9.februārī jaunie novadpēt-

nieki tikās mūsu skolā, lai prezen-

tētu savus darbus. Tika vērtēta kā 

darba oriģinalitāte, radoša pieeja 

un noformējums, vēstures avotu 

izmantojums, prasme tos analizēt, 

tā darba nozīmīgums un pielieto-

jamība. 8.klases komanda 

(Margarita Zakutajeva, Viktori-

ja Pauniņa, Melisa Rumaka, 

Mareks Pastars) ieguva 3.vietu, 

bet 9.a klase (Viktorija Grikova, Aleksandrs Danilovs) – atzinību. 

8.klase kopā ar audzinātāju Irēnu Ormani pētīja materiālus par Riebiņu vidusskolas pir-

mo direktoru Ivanu Staričenoku, bet 9.a klase (audzinātāja Mārīte Pokšāne) apkopoja informāci-

ju par Helēnu Ersu-Kozlovsku, pirmo latgalieti ar konservatorijas izglītību, kas dzimusi Riebiņu 

muiţā.  

Konkursa laikā skolēni ne tikai prezentēja savus darbus, bet arī iepazinās ar novadpētniecī-

bas darbu Riebiņu novada CB. Par to pastāstīja bibliotekāre Guna Bramane. Savukārt JIC 

„Pakāpieni” vadītāja Liene Ustupe demonstrēja jauniešu uzņemto filmu par Riebiņu novadu. Tā-

pat skolēni izspēlēja vairākas intelektuālas spēles par personvārdiem, profesijām un ievērojamām 

personībām. 

Paldies skolas direktorei par iespēju mūsu skolā noorganizēt šo pasākumu, bet tehniskajam 

personālam un ēdnīcas darbiniekiem par atsaucību un palīdzību, uzņemot skolas viesus! 

Rita Pudāne un Inna Zenovjeva 
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2017.gada 8. februārī, 

nu jau septīto gadu 

Riebiņu vidusskolā no-

tika novada vizuālās 

mākslas olimpiāde 

„Grafika kompozīcijā” 

1. – 12.klasei. 
 Kāpēc grafika? Grafi-

kai piemīt īpašība, kas ir 

klātesoša visos mākslas vei-

dos. Kopsaucējs ir līnija, kas 

ir mūţīgi mainīga, un ar sa-

vu raksturu un formu ļauj 

vizualizēt domas un emoci-

jas. Lai savas radošās idejas 

attēlotu darbos, skolēni kopā 

ar pedagogiem izzināja gra-

fikas tehnikas, to izteiksmes 

līdzekļus un kompozīcijas veidus un noslēpumus. 

 No visām novada skolām kopā sapulcējās 38 jaunie mākslinieki. Riebiņu vidusskolu pārstā-

vēja 13 skolēni. Grafikas kompozīcija bija jāizpilda at-

bilstoši izlozētajai tēmai: ziedi, putni, dzīvnieki vai 

ūdens valstība. Radošo darbu skolēni veica grafikas teh-

nikā, pēc izvēles izmantojot flomāsterus, tušas pildspal-

vas, krāsainos zīmuļus u.c. 

  Darbus vērtēja novada skolu vizuālās mākslas 

skolotāji. 

1.-2.klašu grupā 2.vietu ieguva Katrīna Nagle; 

3.-4.klašu grupā atzinību ieguva Gunita Vjakse; 

5.-6.klašu grupā 1.vieta Ritvaram Vjaksem, 2.vieta 

Anželikai Mihailovai un atzinība Danai Patrejevai; 

 7.-8.klašu grupā Angelikai Zakutajevai – atzinība; 

 9.-12.klašu grupā 3.vietu ieguva Austra Elizabete Kat-

keviča un atzinību Anastasija Kuzmenko.  

  

          Pateicības par piedalīšanos saņēma Jūlija Rubļo-

va, Marta Olesja Kolodinskīte, Karina Komlačova, 

Anžela Skačkova, Natālija Svjatoha. Paldies jāsaka šo audzēkņu skolotājām Rutai Vjaksei, 

Silvijai Avotiņai, Inārai Drongai, Anitai Randarei un Solvitai Volontei, kuras turpina atklāt 

jaunus un pilnveidot radoši patstāvīgus talantus. 

  Prieks, ka Riebiņu vidusskola ir vieta, kur jaunie talanti pulcējas atkārtoti un te jau jūtas 

droši un pārliecinoši izpauţas radošos darbos. Paldies par viesmīlību un  organizatorisko atbalstu 

skolas direktorei, tehniskajiem darbiniekiem un kolēģu komandai. 

Riebiņu novada MA vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža 
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6. februārī devos uz kultūras pili “Ziemeļblāzma” Rīgā, kur norisinājās interešu 

izglītības un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu darbu izstāde “Manas mājas”. 

Tajā piedalījos ar savu metodisko darbu „Mana ģimene un draugi”.  

Bet stāsta sākums ir 

m e k l ē j a m s  j a u 

pagājušajā mācību 

gadā. Valsts izglītī-

bas satura centrs 

2 0 1 6 .  g a d ā 

organizēja interešu 

izglītības vizuālās un 

vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņu pe-

dagogu metodisko 

darbu konkursu. Tā 

mērķis bija aktivizēt 

pedagogu metodisko 

darbību kā radošo 

procesu un pieredzes 

apmaiņu, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses 

piemērus interešu izglītībā. Vienlaikus, izvēloties konkursam tēmu “Manas mājas”, pedagogi tika 

rosināti sadarbībā ar saviem audzēkņiem domāt par Latviju tās nozīmīgās jubilejas zīmē. 2016. 

gada aprīlī konkursa dalībnieku darbu izstādes norisinājās Limbaţos, Talsos, Bauskā, Līvānos, 

Carnikavā un Rīgas Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”.  

Šogad izstādē “Manas mājas” tika apkopoti konkursa laureātu darbi. Izstādes apmeklējums 

sniedza prieku un gandarījumu un ļāva papildināt zināšanu klāstu ar jaunām idejām. Ar izstādes 

darbiem var iepazīties arī attālināti, apskatot foto galeriju.  

Pasākumu ciklu noslēdzās ar semināru „Pedagogu metodiskā darbība interešu izglītībā vi-

zuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā”. Semināra dalībniekus uzņēma BJC “Mīlgrāvis”, un 

diena aizritēja ļoti aizraujoši - zīmējām, līmējām, spēlējām. Visa noslēgumā - ekskursija pa Zie-

meļblāzma pili gida pavadībā.           Alla Solovjova, matemātikas un interešu izglītības skolotāja 

Četrpadsmito reizi 7. feb-

ruārī atzīmēja Vispasaules 

Drošāka interneta diena. 

Tās sauklis ir "Kopā par 

labāku internetu!", aicinot 

ikvienu būt pozitīvam in-

ternetā un veidot labāku interneta vidi. Arī 7.klases 

skolēniem bija iespēja iesaistīties šīs dienas aktivitā-

tēs, apmeklējot nodarbību „Esam par labāku internetu” 

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Kopā ar bibliotekāri Svetlanu Zahareviču skolēni noskaidroja, kas ir 

privāts, kādu informāciju nedrīkst ievietot internetā.  

9.februārī  Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 

notika bibliotekārās apmācības 2.klases skolē-

niem no cikla “”Mācies, iepazīsti, izglītojies!” 

Paldies Riebiņu CB bibliotekārei Svetlanai Za-

harevičai par sniegtajām zināšanām! 
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10.februārī 112 dienas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glāb-

šanas dienesta (VUGD) daļas komandiera p.i. Rolands Slūka 

un vada komandiera vietnieks Andrejs Karpušenko bija ieradu-

šies Riebiņu vidusskolā pie sākumskolas skolēniem, lai pastās-

tītu kā pareizi rīkoties ārkārtas situācijās. Ugunsdzēsēji īpaši 

uzsvēra to, kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112, 

akcentēja sarunu kultūru zvanot uz 112. Bērniem tika atgādi-

nāts par to, cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, 

nevis sākotnēji to nofotografēt vai filmēt. Ugunsdzēsēji parādī-

ja arī līdzatvestos spectērpus, kuros strādā glābēji, atbildēja uz 

skolēnu jautājumiem. Paldies sākumskolas skolotājai Anitai Randarei par organizēto tikšanos! 

 Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolē-

niem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku 

"ēnām", vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu die-

nu Latvijā organizē Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement-

Young Enterprise Latvija (JAL) ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar dažādu 

profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesi-

ju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 
  

Riebiņu vidusskolas jau vairākus gadus ir JAL programmas dalīb-

skola, sekmīgi iekļaujot daţādas aktivitātes par karjeru izglītības 

procesā, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Ēnu 

diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākot-

nē, jo veidojas sadarbība starp skolu, sabiedrību un darba vidi. 

15.februārī 10.klases skolēni Austra Katkeviča, Darja Komlače-

va, Alvis Pastars apmeklēja Riebiņu novada Jauniešu centru 

„Pakāpieni”. 11.klases skolēni  apmeklēja Riebiņu novada centrā-

lo bibliotēku, kut pētīja ikdienas darbu bibliotēkā: kā apkalpo ap-

meklētājus, palīdz atrast nepieciešamo informāciju, grāmatas, peri-

odiskos izdevumus. Iepazinās ar grāmatu kārtošanas princi-

pu, ar novadpētniecības darbu. 12.klases skolēni Māris Pal-

diņš, Boriss Maslobojevs, Arturs Stabulnieks apmeklēja 

Riebiņu novada domi un uzzināja daudz informācijas par 

jurista profesiju.  

 Sekojot pētījumiem un tiekoties ar darba devējiem, 

var secināt, ka šobrīd Latvijā pieprasītākās profesijas ir 

programmē-

tājs, ārsts, 

radio diktors, 

fotogrāfs, 

ārsta palīgs, fizioterapeits, ugunsdzēsējs, jurists, gaisa kuģa 

stjuarts, mākslinieks. Tehnoloģiju pratība un, iespējams, arī 

programmēšanas pamatiemaņas būs būtisks faktors, lai konku-

rētu nākotnes darba tirgū pat tad, ja izvēlētā profesija nav tieši 

saistīta ar programmatūras izstrādi.  
Karjeras konsultante Inna Zenovjeva 

Ik gadu 11.februārī visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības 

izsaukumu tālruņa 112 dienu, kuras ietvaros tiek organizētas vairākas infor-

matīvās kampaņas, lai veicinātu sabiedrības informētību par 112 numuru, uz 

kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību visās ES valstīs.  

Latvijā vienotais ārkārtas notikumu numurs 112 darbojas jau 20 gadus. Piezvanot uz 112, 

persona var sazināties ar glābšanas dienestiem – Valsts policiju, VUGD, Neatliekamo medicī-

nisko palīdzību, Gāzes dienestu. Šobrīd Latvijā ik dienu strādā 20 dispečeri, kuri vidēji dien-

naktī saņem 3500 zvanus ar lūgumiem palīdzēt.  
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Zemkopības ministrijas īstenotā programma "Augļi skolai" vairāku gadu gaitā iemantojusi lielu 

popularitāti skolēnu vidū. Programma "Augļi skolai" tiek īstenota kopš 2010./2011. mācību gada, un šis ir 

jau 7. programmas "Augļi skolai" norises mācību gads mūsu skolā 

“Ar šīs programmas palīdzību mēs varam skolu jaunatni ikdienā radināt pie Latvijā ražoto lauksaimniecības 

produktu dabiskās garšas. Ir svarīgi jau no mazotnes mācīt jauno paaudzi katru dienu uzturā lietot svaigus 

un veselīgus pārtikas produktus,” tā  Jānis Dūklavs, zemkopības ministrs.  

  Atbalsta periodā  šajā mācību gadā  1. -9. klašu izglītojamie  trīs reizes mācību nedēļā no 2016.gada 

1.novembra līdz 2017.gada 17. februārim saņēma ābolus.  Paldies par atsaucību skolas ēdnīcas kolektīvam! 

Paldies par ieinteresētību piegādāt ābolus mūsu skolas izglītojamajiem Dagdas novada z/s „Eţi”! Paldies 

par sadarbību Riebiņu novada attīstības nodaļas speciālistei Ilzei Kudiņai! 

Veiksmīgi esam tikuši galā arī ar izglītojošo 

programmu, kas paredz mācību vielas vai 

praktisko nodarbību organizēšanu par veselīgu 

uzturu. Uzsākot programmu „Augļi skolai”, 

tika izstrādāts plāns, pēc kura tad arī tika reali-

zēta programmas izglītojošā daļa. I semestrī 

klasēs tika organizētas klases stundas, kurās 

skolēni iepazinās ar ēšanas paradumiem, vese-

līgu pārtiku. Tradicionāli tika rīkotas stafetes 

“Gandrīz garā pupa” sākumskolas bērniem – 

veselīgu uzturu vajag sabalansēt arī ar fizis-

kām aktivitātēm. II semestrī 5. -9.klašu skolēni strādāja pie mini zinātniski pētnieciskā darba izstrādes. Katra klase 

iepazinās ar noteiktu tēmu: „Dārzeņi”, „Augļi”, „Ogas”, „Garšaugi” un „Eksotiskie augļi un dārzeņi”. Ikviens skolēns 

saņēma arī individuālu tematu, ko pētīja, un izstrādāja sava pētījuma prezentāciju. Darbs bija nopietns, bet arī rezultā-

ti ir labi. Prezentējot savu darbu, bērniem bija iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes ne tikai dabaszinībās vai 

bioloģijā, bet arī vizuālajā mākslā, informātikā un latviešu valodā. Bet pats galvenais, protams, ir tā informācija, kas 

iegūta un sniegta arī citiem par izpētīto augli vai dārzeni, par tā svarīgākajām īpašībām. Interesantākās un saturā ba-

gātākās prezentācijas bija Lāsmai Jurkānei, Viktorijai Naglei (5.klase), Evijai Bergmanei-Sprūdžai, Agnijai Je-

meļjanovai (6.a klase), Evelīnai Upeniecei, Ritvaram Vjaksem (6.b klase), Raivim Luriņam (7.klase), Karinai 

Komlačovai un Marekam Pastaram (8.klase). 

Arī sākumskolas skolēni bija visai darbīgi un savu skolotāju vadībā 

gatavoja veselīgus ēdienus. Piemēram, otrās klases skolēni ar audzi-

nātāju Silviju Avotiņu devās uz mājturības virtuvi, iejutās pavāru 

lomā un meistaroja veselīgas sviestmaizes. Arī degustatoru lomu 

uzņēmās paši. Bet abas ceturtās klases gan zīmēja dažādus augļus, 

gan arī gatavoja un, bez šaubām, nogaršoja augļu smūtijus. Lūk, ko 

pastāstīja audzi-

nātāja Solvita 

Volonte: „Mūsu 

klasē notika 

augļu balle. Bija 

ieradušies oranţi 

apelsīni un smarţīgi mandarīni, slaidi banāni un sārtvaidţi āboli, 

apaļīgi kivi un graciozi bumbieri. No saldētavas iznākušas, savas 

kājas izlocīt gribēja arī sārtās zemenītes. Pirms lielās balles visi 

augļi nolēma kļūt par modeļiem un pozēt mums. Tā tapa augļu 

zīmējumu galerija. Vēlāk visi krāsainie augļi devās jautrā dejas 

virpulī. Apkārt ņirbēja krāsas un smarţas, līdz trakulīgajā dejā 

iesaistījās varenais Blenderis. Nu augļu balle pārtapa veselīgā 

smūtijā, ko mūsu klases skolēni ar prieku arī nobaudīja.” 

Tā kā šīs programmas mērķis ir veicināt augļu un dārze-

ņu produkcijas patēriņu un nākotnē samazināt veselības aprūpes izmaksas aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimību 

dēļ, tad, raugoties uz bērnu ieinteresētību, gribētos ticēt, ka tas tiks sasniegts un jaunā paaudze pratīs dzīvot veselīgi.  

Direktora vietniece audzināšanas jomā Rita Pudāne 
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Ja darba daudz, bet laika maz - tad viss ir kārtībā. 

Daudz grūtāk ir dzīvot bezdarbībā.   

No projekta līdz Zinātniski 

Pētnieciskiem darbiem  
Lai sekmētu skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un 

patstāvīgās darbības attīstību un radītu priekšnoteiku-

mus skolēnu sagatavošanai akadēmiskajām studijām 

augstskolā, jau daudzus gadus mūsu vidusskolēni 

izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) par kādu sev aktuālu tēmu. Mācību gada laikā vajag 

iepazīties ar mūsdienu pētnieciskās darbības būtību, organizāciju un metodēm, tādējādi pilnveidojot savas 

prasmes darbā ar daţādiem informācijas avo-

tiem. Skolēni mācās arī mērķtiecīgi izmantot 

daţādas pētniecības metodes, apstrādāt un no-

formēt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt 

rezultātus, kā arī pilnveido savu prasmi uzstā-

ties, publiski runāt un aizstāvēt savu pētījumu. 

Izstrādājot ZPD, skolēns iegūst vērtīgu pieredzi 

pētnieciskā darba svarīgākajos posmos, darba 

tehniskajā noformējumā un prezentēšanā, kas 

noderēs studējot augstskolā. 

Prezentāciju noklausīšanās komisijās šogad darbojās 

pavisam neatkarīgi speciālisti: Pēteris Tretjuks – Viļā-

nu vidusskolas direktors, Juris Livmans - Viļānu vidus-

skolas direktora vietnieks, Aija Šmukste – Riebiņu vi-

dusskolas psihologs, Inese Stepāne – Viļānu vidussko-

las direktora vietniece, Ilze Grigule – Riebiņu vidussko-

las bioloģijas skolotāja, Inese Jakovele- Riebiņu nova-

da attīstības nodaļas vadītāja. Paldies direktora viet-

niekiem Natālijai Smukšai un Guntim Tjarvjam 

par mērķtiecīgo un precīzo darba procesa virzīšanu! 

Uzrakstīti un aizstāvēti zinātniski pētniecis-

kie darbi, analizētas veiksmes un saskatīti trūkumi, 

iegūti jauni ierosinājumi, radušās nākotnes vīzijas. 

Skolēni veidojuši darbus par interesantām un aktu-

ālām tēmām. Vērtīgi, ka skolēni pratuši izdarīt seci-

nājumus, formulēt priekšlikumus, ieteikumus, ko uzlabot un mainīt, risinot konkrētu situāciju vai problēmu. 

Liels paldies vidusskolēniem, pedagogiem-

konsultantiem, darbu recenzentiem par kop-

darbu vienota mērķa sasniegšanai! 

Riebiņu vidusskolas direktore 

 Ineta Anspoka 
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40 Latvijas vidusskolēni, kas interesējas par starptautiskajām attiecībām, diplomātiju un globāli 

nozīmīgiem politiskiem procesiem, 17.februārī pulcējas Zviedrijas vēstniecībā Rīgā, lai iepazītos ar 

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un gatavotos dalībai ANO modelēšanas spēlē.  

“ANO modelēšanas spēle sniedz iespēju izprast, kā darbojas sarežģītas starptautiskas struktūras, un iejus-

ties dažādu valstu diplomātu un politikas līderu lomās. Tas ļauj iepazīt citu valstu kultūras, sabiedrības un 

vienlaikus apzināties, kādas ir katras nacionālās valsts iespējas paust savu nostāju par norisēm pasaulē un 

ietekmēt to virzību,” komentē UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. 

            UNESCO Latvijas Nacionālā komisija šo starptautiskā Latvijas – Ukrainas – Igaunijas attīstības sadar-

bības projekta „ANO modelēšanas spēle” Latvijas sagatavošanās semināru rīko sadarbībā ar Zviedrijas vēst-

niecību Latvijā, Izglītības un zinātnes ministriju un Ārlietu ministriju. Tajā piedalās jaunieši no UNESCO Aso-

ciēto skolu projekta skolām, pārstāvot 10 Latvijas pilsētas – Rīgu, Kuldīgu, Grobiņu, Brocēnus, Pļaviņas, Val-

mieru, Riebiņus, Cēsis, Ozolniekus un Ādažus. Mūsu skolu pārstāvēja 11.klases skolēns Andrejs Holopovs. 

            Sagatavošanās sanāksmē uzstājas Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvji, kā arī eksperti no 

Starptautisko pētījumu centra, Latvijas Ārpolitikas institūta, Latvijas Bankas, Starptautiskās Migrācijas orga-

nizācijas un “QUO tu domā”. Jauniešus uzrunās arī Zviedrijas vēstnieks Latvijā V.E. Henriks Landerholms. 

            Lūk, ko par šo pieredzi stāsta pats Andrejs: “Visa diena, galvenokārt, sastāvēja no lekcijām, tāpēc bija 

aizraujoši piedalīties aktivitātē „2007. gada ANO Galvenā sekretāra vēlēšanas”. Katrs no mums pārstāvēja 

vienu no ANO dalībvalstīm. Es biju Ukrainas delegāts. Pirmajā posmā mēs balsojam par vienu no pieciem 

kandidātiem. Nākamais mūsu uzdevums bija pārliecināt parējos balsot par konkrētu kandidātu. Es aģitēju 

parējos balsot par kandidāti no Latvijas – Vairu Vīķi-Freibergu. Otrajā posmā ANO dalībvalstis balsoja atkār-

toti. Beigās tomēr neviens no sekretāriem netika ievēlēts, jo Krievija uzlika veto uz visiem kandidātiem, izņe-

mot savu. Ko vēl es ieguvu no šīs sanāksmes? Es noteikti uzlaboju savas debašu prasmes. Mūs mācīja kā 

pareizi rakstīt argumentus un vēlāk mēs varējām arī pielietot zināšanas praksē – veidojām argumentus par 

tēmu “Kāpēc eksperimentos nevar izmantot dzīvniekus.” Kopumā šī bija lieliska pieredze!”” 

Projekta aktivitātes koordinatore Kristīna Tjarvja 

17.februārī Biznesa vadības koledžā Rīgā pulcējās pedagogi no dažā-

dām Latvijas skolām, kur notika seminārs "Menedžmenta mācību 

priekšmeta saturs, mērķi un uzdevumi.". Ar savu darba pieredzi un 

apmācības pieejām “Menedţmenta” priekšmeta pasniegšanā dalījās 

projekta „Esi Līderis!” ilggadēja skolotāja no Riebiņu vidusskolas San-

dra Eiduka. Liela uzmanība tika veltīta pedagoģiskajam menedžmen-

tam un tā līderisma tipiem. Pedagogi tika iepazīstināti ar inovācijām 

pedagoģiska menedţmenta jomā, ar jaunāko literatūru un uzdevumu 

praktisko bāzi, tai skaitā interneta resursu izmantošanas iespējām.  

Otrajā semināra daļā ar lekciju "Mērķē augstāk, tiksi tālāk" uzstājās 

biznesa konsultante, kurai ir 15 gadu pieredze dinamiskā personāla va-

dītājas un direktores darbā gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos. 

Uzstājās arī pasniedzēja un trenere ar 20 gadu stāţu Signe Enkuzena.  

Priecājamies par skolotājas Sandras Eidukas uzņēmību un ieinteresētību projekta “Esi līderis” 

realizācijā Riebiņu vidusskolā! 
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Valentīndiena ir tumšo ziemas mēnešu romantiskā-

kais notikums. Tā ir iespēja vēlreiz apliecināt mīlestī-

bu, radoši izpausties un vairot labās emocijas! Un, kā 

zināms, šajā dienā apkārt 

mums ir vienas vienīgas 

sirdis…  

DARBNĪCAS ir alterna-

tīvas apmācības sistēmas 

un radošuma attīstības 

bāze visiem interesen-

tiem. DARBNĪCAS inici-

ē un realizē pastāvīgas un 

īstermiņa apmācības darbnīcu formā, kur interesenti līdzās teorētiskām 

zināšanām apgūst iemaņas to pielietošanai praksē.  

Paldies izcilai DARBNĪCU vadītājai, skolotājai Allai Solovjovai! 

 Par godu visiem mīlniekiem, tika ieviesta Valentīndiena, kad cilvēki, būdami amora reibumā, 

izrāda savu pieķeršanos viens otram. Šie nav latviešu svētki, taču tie ir svētki, kuros var otram pa-

teikt labus, sirsnīgus un mīļus vārdus. Tāpēc tie ir atzīstami arī pie mums Latvijā. 

Arī mūsu skolā kā jau katru gadu tika atzīmēta šī mīlestības pilnā diena. Šogad pasākuma organi-

zētāji bija 9.klašu skolēni. Tika izveidots svētku scenārijs. Pasākuma gaitā skolēni piedalījās daţā-

dās aktivitātēs un konkursos, izvēloties sev 

tīkamāko, apliecinot savu varēšanu, radošu-

mu un prasmi izpausties. Šogad pasākuma 

organizētāji un vadītāji centās pilnveidot zi-

nāšanas par Valentīndienas svinēšanas tradī-

cijām, padarīt svētku procesu arvien radošā-

ku, jautrāku, sirsnīgāku.  

Skolēnu rīkotie pasākumi skolā rada pozitī-

vas, draudzīgas, iecietīgas, cieņas pilnas at-

tieksmes gaisotni starp skolēniem un arī sko-

lotājiem. Aktivitāšu dalībniekiem un uzvarē-

tājiem bija sarūpētas pašu rokām darinātas 

balvas, ţūrijai sagatavoti saldie pārsteigumi.                   

 

Šoreiz veik-

smīgākie zēni bija Arturs Stabulnieks, Andrejs Holopovs, Mei-

nards Rudzāts, Edgars Lipko. 
Paldies 9.klašu skolēniem un audzinātājām Mārītei un Ārijai par 

pasākuma organizēšanu! 

Paši skolēni saka: “Svētku nekad nav par daudz. Šī ir īstā diena, kad 

var pateikt otram, cik daudz viņš tev nozīmē!” ” Valentīndienas po-

zitīvās emocijas ir spēks!” Gaiša noskaņa iedvesmo, un, kā zināms, 

pozitīvas emocijas uzlabo ne tikai noskaņojumu, bet arī veselību. 

Saņemot kaut nelielu mīlestības apliecinājumu, katrs ar sirdi sajūt 

kāroto atziņu – mani tiešām mīl!   

Pēc šī pasākuma norisinājās Valentīndienas diskotēka, kur visi va-

rēja kārtīgi izdejoties un lieliski pavadīt va  karu. 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

Mīlestība - viena no cil-

vēka augstākajām jūtām.  
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24.februārī aizritēja starpnovadu florbola 

sacensības 8.-9.klasēm. Mūsējiem turnīrs 

noslēdzās ar diviem zaudējumiem (2:3 un 

2:4) un uzvarētu spēli (2:0). Sešu koman-

du konkurencē Riebiņu vidusskola ierin-

dojās 5.vietā. Pa diviem gūtiem vārtiem 

komandas labā guva Dainis Griboniks, 

Harijs Griboniks un Raivis Luriņš. Ko-

mandu atbalstīja un motivēja sporta skolo-

tāja Skaidrīte Vulāne. 

Latgalē laptu 17. gs. ienesa krievu vecticībnieki. Vēlāk to 

šeit spēlēja visu tautību bērni lauku sādžās, miestos un 

tirgos. Diemžēl 20. gs. otrajā pusē laptu jau spēlēja retāk, 

jo to izkonkurēja citi sporta veidi. Laptas spēles atdzimšana 

sākās 1990. gados Krievijā un Balkrievijā, kur darbojas šīs 

spēles federācija. Mūsdienās tur to iecienījuši visu vecumu 

un dzimumu pārstāvji, notiek arī plaša mēroga sacensības 

un čempionāti. Citur pasaulē laptu pazīst slāvu kultūras 

pētnieki. Jāatzīmē, ka līdzīgas spēles ar bumbu un vāli ir arī 

citām tautām, piemēram, somi spēlē pesa palo, angļi - kri-

ketu, savukārt ASV ļoti populārs ir beisbols un tā paveids 

softbols. Šīs spēles piesaista daudzu cilvēku interesi, ir aizraujoši tās vērot, arī laptas spēles ir tikpat dinamiskas. 

              Laptu spēlē līdzenā pļavā, sporta laukumā vai zāle ar koka sitamo vāli un bumbu. Piedalās divas ko-

mandas - uzbrucēji un aizsargi. Uzbrucēju mērķis pēc iespējas tālāk atsist bumbu, kuru sitējam padod savas ko-

mandas biedrs. Pēc veiksmīga sitiena ir jāskrien līdz laukuma galam, jeb pilsētai un atpakaļ. Var arī palikt aiz 

pilsētas līnijas un pagaidīt līdz nākošais spēlētājs veiksmīgi atsitīs bumbu.  Savukārt aizsargu komandas uzde-

vums atrodoties laukumā, nedot uzbrucējiem iespēju veikt pārskrējienu, laicīgi izsālot tos ar bumbu. Ja aizsargs 

noķer bumbu gaisā vai uzbrucējs tiek izsālīts, tad komandas mainās vietām. Tādā veidā tiek pelnīti punkti - par 

katru pilnu pārksrējienu uzbrucēji iegūst 2 punktus, savukārt aizsargi, saķerot bumbu gaisā jeb ”sveci”, saņem 1 

punktu. Spēlei ir vēl vairāki noteikumi, taču katrs tos var diezgan ātri apgūt spēlējot. Par laptas iespējām vispus-

īgi attīstīt spēlētāju kādreiz ļoti spilgti ir izteicies krievu rakstnieks A. Kuprins: “Laptas spēlētājam ir nepieciešama 

izveicība, spēja ātri skriet, asa redze, roku sitiena stiprums, attapība, uzmanība, dziļa elpa, uzticība savai koman-

dai un mūžīga ticība tam, ka tevi neuzvarēs!” Lapta var vispusīgi attīstīt spēlētāju un, lai sāktu to spēlēt, nav 

nepieciešama iepriekšēja fiziskā sagatavotība. 

              Bez šaubām speciāls laukums nav priekšnosacījums, lai spēlētu laptu, laukos var izmantot jebkuru pie-

ejamu pļavu. Laptu ārā var spēlēt arī ziemā, no sniega attīrītā laukumā un visu gadu sporta zālē. Mūsdienās ir 

sastopami arī neparasti laptas spēles veidi, piemēram, pludmales lapta un lapta ar slidām uz ledus. Reti kurš 

sporta veids piedāvā tādu dažādību. Atkal paveras jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm. 

                Paldies Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālistam, projekta “Senā lapta-spēle visiem” 

vadītājam Vadimam Maksimovam par atsaucību un sadarbību!   

Ar aizrautīgu mini-laptas spēli Riebiņu vidusskolā 

tika pavadīta gandrīz visa diena.  Aktivitāte orga-

nizēta Vidusslatgales pārnovadu fonda projekta 

“Senā lapta - spēle visiem” ietvaros, kura mērķis 

ir atjaunot un popularizēt kādreiz bērnu vidū ie-

cienīto slāvu tautas spēli laptu, kuras saknes 

meklējamas vēl pirms 1000 gadiem tālā senatnē.  
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Izskanējis Riebiņu novada skatuves runas 

konkurss un vokālās mūzikas konkurss 

„Balsis”. Jāteic, ka jau ierasti mūsu nova-

dā šie abi konkursi notiek kopā – gan 

skatītājiem interesantāk, gan jaunajiem 

māksliniekiem ceļš uz Riebiņu kultūras 

centru jāmēro vienu reizi. 

Šoreiz konkurss aizsākās ar Riebiņu novada multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra 

„Pakāpieni” vadītājas Lienes Ustupes demonstrēto filmu „Viss, ko vajag, ir tepat” par Riebiņu novadu. Šis 

jauniešu uzņemtais video pastāsta to, ka tepat, Riebiņu novadā, ir daudz kā interesanta un saistoša, brīnišķī-

ga daba, aizrautīgi un viesmīlīgi cilvēki. Dalībniekiem tas bija 

lielisks konkursa sākums un apliecinājums tam, ka mēs visi 

nākam no vislieliskākās vietas – no Riebiņu novada.  

Un konkurss bija pierādījums tam, ka mūsu novadā 

dzīvo talantīgi un daudzsološi dziedātāji un daiļlasītāji. Tāpēc 

nebija viegls darbs kompetentajām ţūrijām, kas vērtēja abus 

konkursus. Kolektīvu muzikālo sniegumu klausījās izglītības 

jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, vokālo ansambļu va-

dītājs, daudzu dziesmu autors Fredis Bergmans un sabiedrisko 

lietu speciālists Rolands Naglis. Savukārt skatuves runas snie-

gumā iedziļinājās JIC „Pakāpieni ” vadītāja Liene Ustupe, kul-

tūras centra vadītāja Ilga Pokšāne un amatierteātra vadītājs 

Oskars Bērziņš. 
Mūsu skolas jaunākās grupas vokālais ansamblis (Himēna Dzene, Karina Semeņuga, Katrīna 

Damba un Viktorija Čubreviča) dziedāja latviešu tautas dziesmu „Kur, pelīte, tu tecēsi” a capella, bet 

otrā bija brīvās izvēles dziesma. Meitenes kopā ar savu skolotāju Āriju Bergmani-Sprūdţu bija izvēlējušās 

dzīvespriecīgu D.Robules dziesmu „Kukainīša rīts”. Jaunās dziedātājas prata atklāt dziesmas saturu un iz-

pelnījās atzinību klausītāju vidū. Arī no ţūrijas vislielāko punktu skaitu (39,3) saņēma Riebiņu vidusskolas 

ansamblis. Bet kopvērtējumā – otrās pakāpes diploms. 

Skatuves runas konkursā piedalījās 22 dalībnieki. Katrs no runātājiem vērtēšanai piedāvāja divus 

darbus – dzejoli un prozu. Izraudzītie darbi bija daudzveidīgi, atbilstoši bērnu vecumposmam un arī saisto-

ši. Vislielākā konkurence bija 4.-6.klašu grupā, kurā startēja arī Evija Bergmane-Sprūdža no 6.a klases. 

Evija un skolotāja Diāna Bravacka priekšnesumam bija izraudzījušās Andra Vējāna dzejoli „Papardis zīds” 

un fragmentu no Māras Zālītes grāmatas „Pieci pirksti”. Meitene prata precīzi atklāt šo darbu saturu, liekot 

klausītājiem ieraudzīt un saprast literārajos darbos atainoto. Par savu lasījumu Evija saņēma 44 punktus un 

I pakāpes diplomu. Vispār skatuves runas konkurss tika vērtēts četrās grupās. 1.klašu grupas dalībnieku 

vidū bija Aiva Rubina un Melānija Zalāne (skolotāja Anita Randare). Abām meitenēm tas ir skatuves 

gaitu sākums, tāpēc saņemtie 30 punkti un III pakāpe ir labs novērtējums. Savukārt 2.-3.klašu grupā uzstā-

jās 3.klases skolnieks Gatis Pokšāns. Gatis un viņa skolotāja Ināra Dronga priekšroku bija devuši Imanta 

Ziedoņa darbiem. Zēna sniegums tika novērtēts ar 39 punktiem un II pakāpes diplomu. Bet vecāko klašu 

skolēniem gribas novēlēt kļūt darbīgākiem, rosīgākiem un centīgākiem un nākamgad uzdrošināties piedalī-

ties šajos konkursos. 

Pasākuma noslēgumā zaudētāju nebija – visi saņē-

ma gan diplomus, gan balvas, tika iegūta vērtīga skatuves 

pieredze. Arī no ţūrijas komisijām skolēni saņēma noderī-

gus padomus. 

Paldies abām vērtēšanas komisijām par pozitīvu 

gaisotni un stingrību, kultūras centram un pašvaldībai par 

pretimnākšanu, Evelīnai Visockai par atbalstu, dalībnie-

kiem par uzdrīkstēšanos un, protams, viņu skolotājām par 

palīdzību, iedrošināšanu un iemācīšanu. 

Ārija Bergmane-Sprūdža un Rita Pudāne 
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Novembrī, mēs 3. klases 

skolēni, piedalījāmies kon-

kursā "Mana diena inter-

netā". Mūsu nosūtītie dar-
biņi guva Vaifija atzinību, 

un tāpēc iekļuvām uzvarē-

tāju vidū.  

27. februārī Vaifijs brauca pie mums ciemos. Kas ir Vaifijs? Tas 
ir  zēns, kurš dzīvo internetā un gaida ikvienu ciemos. Kad Tu 
meklē kādu multfilmu, skaties video vai nosūti foto klasesbiedram, 

kad klausies pasaku vai spēlē spēli – Tu ciemojies pie Vaifja. Riebi-

ņu vidusskolā Vaifijs vadīja interesantu nodarbību 2. un 3. klases 
skolēniem. Caur spēlēm un rotaļām atkārtojām un nostiprinājām 

zināšanas par interneta lietošanas noteikumiem un par drošību 

internetā. Nodarbība bija atraktīva, saistoša un noderīga. Visiem 

bija prieks arī par Vaifija dāvinātajām puzlēm,ko saņēma katrs 
klausītājs.                        3. klases audzinātāja Ināra Dronga 

Masļeņica ir vieni no skanīgākajiem, 

jautrākajiem un «garšīgākajiem» slāvu 

tautas svētkiem, kuri mūsdienu kalen-

dārā ir atnākuši no seniem laikiem.  

Ir zināms, ka Masļeņicu svinēja vēl 

pirms kristīgās ticības ienākšanas. Ta-

jos laikos to atzīmēja pavasara saul-

griežos. 
     Galvenais mērķis  svinēšanā ir pielabināt 

dabu, lai tā dotu bagātīgu raţu. Gāja gadi, 

mainījās dzīve, veidojās jauni svētki, bet 

Masļeņica turpināja  pastāvēt. Kā agrāk, to 

sagaidīja un pavadīja ar to pašu jautrību un vērienīgumu. Ar pareizticī-

bas atnākšanu  šo svētku  svinēšana izvērsās vēl plašāk. Tie vienmēr ir 

bijuši vieni no mīļākajiem un jautrākajiem slāvu tautas svētkiem.   

   Ar pareizticības atnākšanu Masļeņicu 

sāka svinēt pēdējā nedēļā pirms Lielā 

gavēņa. Lai arī to tagad svin pēc pareiz-

ticīgo kalendāra, noteikti tiek saglabātas 

tautas tradīcijas, galvenā no kurām ir 

pankūku cepšana un līksmošanās. Tātad 

svētku galvenais cienasts ir pankūkas.  

Svētku kulminācija ir Masļeņicas lelles 

sadedzināšana. No salmiem vai lupatām tika izgatavots simbolisks Ziemas iz-

bāzenis, ietērpts sieviešu drēbēs un nosaukts par Masļeņicu. 

   Šo svētku svinēšana Riebiņu vidusskolā ir kļuvusi par tradicionāliem svēt-

kiem, kurus gaida bērni. Pat apmākušās debesis nebija par traucēkli līksmam un 

dzīvespriecīgam noskaņojumam, atvadoties no ziemas, mielojoties ar pankū-

kām un svinot Masļeņicu. Paldies skolotājai Innai Kabarei par organizēto pasākumu! 
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 Katru gadu 12.klases ievēro 

lielisku tradīciju- rīko Ţeto-

nu vakaru, kurā parāda savus 

talantus, nākotnes sapņus, kā 

arī saka „Paldies” tiem, kas 

bijuši blakus visus skolas 

gadus. 

Par spīti grūtībām, problē-

mām un negribēšanai, kas 

pavadīja mūs visā gatavoša-

nās procesā līdz Ţetonvaka-

ram, mēģinājumi bija pārpilni ar prieku un smiekliem, turklāt mazliet ar nopietnības pieskaņu un vienotības sajūtu 

klasē. 

 Bet pats Ţetonvakars bija kā mūsu skolas gadu atspoguļojums- mazliet nenopietns, mazliet dulls, bet sirsnīgu 

notikumu caurvīts. Tāpat tika teikts milzīgs „Paldies” visiem, kuri bija mums blakus visu skolas ceļu- gādīgajiem ve-

cākiem, lieliskajiem skolotājiem, brīnišķīgajiem klasesbiedriem, skolas darbiniekiem, vienkārši līdzcilvēkiem un, 

protams, mūsu neatkārtojamajai klases audzinātājai Innai, kura pacietīgi izturējusi gan mūsu niķus un stiķus, gan dus-

mas, gan dalījusies mūsu prieka mirkļos. Paldies Tev, Skola, par mūsu sapņiem, mūsu cerībām un atmiņām, kas pava-

dīs visu dzīves ceļu! Paldies, ka ļāvi satikt tikt brīnišķīgus cilvēkus! Paldies par bērnību!                                                                        

12.klases skolēni 

Mūsu klasē ir daudz radošu, apdāvinātu, talantīgu jauniešu, kuri ar prieku 

piedalās un iesaistās ārpusklases projektos, konkursos un olimpiādēs, gūs-

tot lielisku pieredzi un panākumus, darot godu gan paši sev, gan savai 

klasei, gan skolai. 

 Žetonu vakars mūs iedvesmoja organizēt izstādi, kura ļautu visiem 

interesentiem ieskatīties mūsu klases talantos un lietās, ar ko lepojamies, 

ko esam sasnieguši laika posmā no sākumskolas līdz vidusskolai. Uz gal-

diem rindojās neskaitāmi diplomi par piedalīšanos folkloras pasākumos, 

aktīvu dalību koncertos (Jacenta, Elīna, Natālija), sporta sacensībās, zīmē-

jumu konkursos, jaunrades darbu konkursos (Līga, Elīna), mācību priekš-

metu olimpiādēs un pateicības par izciliem mācību sasniegumiem. Ar savu 

krāsu spektru priecēja krāšņi zīmējumi, kuri ļāva ielūkoties arī nelielā daļā 

skolēnu dvēseles un prāta nostūru. Prieku sagādāja arī aktīvāko sportistu 

sasniegumi, īpaši Artura 

57 medaļas un Māra sacensībās iegūtās 35 medaļas un apbalvoju-

mi. Īpašu vietu izstādē aizņēma Margaritas pērlīšu rokdarbi un 

Elīnas smalkie izšuvumi, kas tapuši brīvajos brīžos. Elīnas izšūtās 

gleznas izraisīja visu skatītāju apbrīnu. Bija interesanti ieskatīties 

Borisa atnestajās fotogrāfijās un ieraudzīt sevi jaunākajās klasēs. 

Visus priecēja Natālijas zīmētie portreti. 

 Mēs priecāsimies, ja šī izstāde būs iedvesmojusi arī citus 

skolēnus un līdzcilvēkus ar saviem meistardarbiem un sasniegu-

miem. Mēs novēlam ikvienam atrast laiku saviem vaļaspriekiem. 

Visu skolēnu vārdā – Līga Struka 
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28.februārī Riebiņu vidusskolā tika organizētas starpnovadu skolu 

sacensības „Drošie un veiklie”. Septiņās stafetēs savas prasmes un 

iemaņas, veicot daţādus uzdevumus, demonstrēja 2005.gadā dzi-

muši un jaunāki skolēni. Stafete uz ātru pildbumbas pārnesšanu, uz 

koordināciju ar vingrošanas riņķi, futbola bumbas vadīšanu, florbo-

la bumbas vadīšanu, basketbola bumbas vadīšanu, pārvietošanās 

„vēzītī‟ un klasiskā vieglatlētikas stafete bija jāpievar 12 komandas 

dalībniekiem.  

Šogad uz aicinājumu pacīnīties atsaucās tikai trīs komandas. Uzva-

rētāju laurus plūca Preiļu 1.psk. 5.klases komanda. Riebiņu vsk. 5.-

3.kl. komanda ieņēma 2.vietu un kā trešie ierindojās Preiļu 

1.psk. 2.-3.klašu komanda.  

 

 

Mūsu skolas medaļnieku saraksts: 

I . S m o ļ i n s ,  I . L a v r e n o v s , 

A.Komlačovs,  M.Upenieks , 

V . Š k u r a t o v s ,  G . P o k š ā n s , 

N.Baikovs, I.Vilcāns, S.Vilcāne, 

D.Patrejeva, V.Nagle, L.A.Silkāne, 

A.Klindţāne, A.Leitāne, K.Damba. 

Paldies izciliem tiesnešiem: Ivaram 

Anspokam (Riebiņu vsk.), Ilgvaram 

Kalvānam (Rušonas psk.), Guntim 

Belkovskim (Dravnieku psk.), kā 

a r ī  1 0 . -

11.kl.skolēniem 

S . S p a r ā n a m , 

E . L i p k o , 

M . R u d z ā t a m , 

E.Meluškānei un 

A.Smoļinai.  

Skolas direktorei 

Inetai paldies par 

atbalstu sacensību 

organizēšanā. 

Sporta skolotājas 


