
   

 

2017.gada janvāris 

Recepte visam gadam! Ņem 12 mēnešus, notīra tos pavisam tīrus no rūg-

tuma, skopuma, bailēm un sadala katru mēnesi 30 vai 31 daļā, tā, lai krāju-

mu pietiek visam gadam. Tad katru dienu sadala šādi – 2/3 darba un 1/3 

prieka un atpūtas, pēc tam pievieno 3 ēdamkarotes ar kaudzi optimismu, 1 

tējkaroti tolerances, graudiņu ironijas un šķipsniņu takta, un tad visu masu 

pārlej ar mīlestību! Pagatavoto grezno ar maziem uzmanības pušķīšiem un 

pasniedz ar gaišumu un mīlestību! Sveiciens jaunajam gadam! 

  Pa sniegotu taciņu pie mūsu durvīm ir pienācis 2017. gads. Tas ikkatram ir brīdis, kad izvērtējam aizejošo gadu – kas 

izdevās, kas piepildījās, kas pārsteidza un nāca negaidīti, bet kam citam vēl tikai 

lemts piepildīties. To pārliekam uz jauno gadu līdz ar citām vēlmēm un cerībām. 

Visvairāk par cilvēku stāsta viņa paveiktie darbi, tāpēc aicinājām ikvienu kolēģi 

palūkoties apkārt, ieraugot savu līdzcilvēku veikumu 2016.gada laikā un pieteikt 

kandidatūru konkursam “ Riebiņu vidusskolas Gada cilvēks 2016”. Cik daudz 

var izdarīt cilvēks? Daudz. Ja dara, tad daudz var izdarīt. Šogad balvu saņēma 

direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Juris 

Čižiks. Lai šis gads un Gada balva paliek siltā atmi-

ņā! Katru gadu kāds atnāk, kāds aiziet! Sirsnīgi tika 

sveikta skolotāja Anita Podziņa. 

Turpinājumā brīvā noskaņa pasākumu padarīja uni-

kālu. Kaislības un dzīvesprieks uzmutuļoja vēl strau-

jāk, kad zāli uzrunāja vakara vadītāja. Rotaļās un atrakcijās piedalījās pat citkārt malā stā-

vētāji. Teātra spēlēšana, pāru sacensības, olu kaujas un vēl un vēl... Kas gan tādā brīdī do-

mā par gadiem? Un tad vēl kopīga dziedāšana pēc pašu sastādītiem tematiskiem dziesmu 

sarakstiem, gan par puķēm, gan par ūdeņiem, dziedāšana līdz aizsmakumam. Skanēja arī 

mūzika, kura lika griezties dejā un izlocīt kājas visiem apmeklētājiem. Tā nemanot aizritēja 

stundas. Protams, paldies visiem, kuri ieradās! Mājās ejot sejās rotājās smaids. Šādā gaišā 

noskaņojumā gribas cerēt, ka jaunajā gadā būs tikai veiksmīgas dienas, kad justies labi, 

priecāties, mīlēt un būt mīlētiem.   

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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11.janvārī tika aizvadītas telpu futbola sacen-

sības 10.-12.klasēm. Riebiņu vidusskolas 

puiši pierādīja, ka pret stiprām komandām 

var un prot cīnīties. Diemžēl komandas kļū-

das pieviļ pašā atbildīgākajā brīdī, kas laupa 

cerības uz godalgu. Kā saka, no kļūdām mā-

cās. Prieku sagādāja gūtie vārti: S.Sparāns 

(2), A.Stabulnieks (2), I. Piskunovs (2), 

B.Maslobojevs (1), A.Bergmans (1). 

13.janvārī Austrumlatvijas 

radošo pakalpojumu centrā 

“Zeimuļs” notika radošo 

darbu konkursa  

“Krāsas man apkārt”  

apbalvošanas pasākums. 

  

Konkursā jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem iesniedza darbus četrās kategorijās: 

 video, 

 fotomāksla, 

 radošie raksti (dzeja, pasakas, 

stāsti, teikas u.c), 

tēlotājmāksla (zīmēti, līmēti, glez-

noti u.c. tehnikā veidoti darbi). 

Paldies jāsaka skolēnu atsaucībai 

un pedagogu atbalstam, jo Riebi-

ņu vidusskola tika pārstāvēta trijās 

nominācijās, izpalika tikai video.  

Radošie darbi līdz februāra vidum ir izvietoti izstādē „Zeimuļs.”  

Noslēguma pasākumā bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā kopā ar EBD brīvprātīgajām – studentēm no Itālijas un 

Polijas. Katrs veidoja radošu darbu ar guaša, ūdens un putojošā mazgājamā līdzekļa palīdzību, to papildinot ar aplikā-

cijas siluetu. Kaut arī noslēguma pasākumā visi mūsu konkursa dalībnieki nevarē-

ja piedalīties, pateicības raksti tika iegūti. Radošo rakstu kategorijā pateicība pie-

šķirta 8.kl.skolniecei Kristīnei Sidorovai. Paldies skolotājai Irēnai Ormanei. 

Fotomākslā pateicība Evijai Meluškānei no 11.kl. un paldies skolotājai Ritai 

Pudānei. Kategorijā tēlotājmāksla pateicības: 7.kl.skolniecēm Angelikai Zakuta-

jevai un Annai Marijai Vilcānei, Viktorijai Pauniņai no 8.kl., Ievai Boļšakovai 

un Laurim Uzulnīkam no 11.kl., un Elīnai Cakulei no 12.kl. Tēlotājmākslas 

kategorijā tika iegūti arī diplomi: nominācija „Pasakainākais darbs ” tika piešķirta 

mūsu skolas 12.kl. skolniecei Līgai Strukai, bet nominācija „Košākais darbs” – 

12.kl.skolniecei Natālijai Svjatohai. Par panākumiem priecājos es, skolotāja Ru-

ta Vjakse. 

Paldies skolēniem, paldies kolēģiem un skolas direktorei Inetai par organizatorisko atbalstu. Lai arī mums ir tās krāsas 

apkārt! Krāsas, kas izdaiļo mūsu ikdienu un priecē mūsu sirdis!  

Vizuālās mākslas skolotāja Ruta Vjakse  
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Drošiem soļiem 2017. gada 12. 

janvārī mūsu skolā iesoļoja karalis Gailis 

MMXVII. Kopā ar savu mazāko brāli, 

viņš aicināja visus 1.-4. klašu skolēnus un 

audzinātājas uz savu inaugurācijas balli.  

Visi skolēni karali sagaidīja, tērpušies 

krāsainās, interesantās un skaistās 

maskās. 

Karalis gailis aicināja bērnus veikt da-

žādus uzdevumus, lai noskaidrotu uzti-

camākos galma ļaudis.  

Īstās princeses tika meklētas ar zirņa 

palīdzību. Galmā bija nepieciešami arī 

staltākie prinči. Kas gan ir karaļa 

galms bez jautriem dejotājiem un mu-

zikantiem? Abi gaiļi ar prieku rādīja 

savu dejotprasmi un arī centās neatpa-

likt no skolēnu aizrautīgās dejošanas. 

Mazā gaiļa diriģētais kopīgais koris pieskandināja visu skolu. Mazie pavāri rādīja savu veiklību 

draudzīgās stafetēs. Karalis atrada arī 

karaļvalsts gudrākos padomniekus, uzdo-

dot āķīgus jautājumus. Un, kur tad bez 

masku parādes? Rudas lapsiņas, pelēki 

vilcēni, princeses un prinči, pirāti, dino-

zauri, cālēni, kaķēni un sunīši, un citi 

smukulīši vienojās kopīgās jautrās dejās. 

 

Liels paldies skolas direktorei par jaukajām 

dāvaniņām! Paldies karalim Gailim 

MMXVII un viņa mazajam brālim. 

 

Lai sveicināts Gaiļa gads! Lai tas nes veik-

smi, veselību, prieku, radošas un interesan-

tas idejas mums visiem! 

    Skolotāja Solvita Volonte  
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Piektdien, gaidot Ugunīgā Gaiļa gadu, 

mūsu skolā notika pasākums 5.-8.klasei “Gaiļu 

cīņas”.  

Mana 7.klase bija šī pasākuma organiza-

tors. Gaiļa gads solās būt dinamisks, spraigs, un 

tāpēc mūsu izdomātie uzdevumi bija atjautīgi, 

bet rotaļas – atraktīvas.  

6. klases izcēlās ar interesantu koptēlu. 

Viņi bija rotājušies ar gaiļa spalvām. Īpaši efek-

tīgi izskatījās 6.b klases skolēni ar savu audzinā-

tāju, jo viņus rotāja iespaidīgas spalvas no 

veciem žurnāliem. (Brīnišķīgs veids, kā dot papī-

ram otro dzīvi – vai ne?)  6.b klase de-

monstrēja savas lieliskās deju prasmes 

un ierāva deju virpulī arī citus skolēnus. 

6.a klase nodejoja putniņu deju jautrā 

izpildījumā. Piektklasnieki parādīja 

sevi no vislabākās puses dejojot un dzie-

dot, kā arī izrādījās, ka viņu klases 

audzinātāja ir īsta pianiste. Visas klases 

par savu priekšnesumu ieguva Ugunīgo 

Gaili. Savukārt astotie izcēlās ar savu 

izdomu konkursos. Par katru uzvaru ro-

taļās un konkursos klase sev dabūja 

gaiļa spalvu, 

kuru pēc tam 

piestiprināja 

pie klases 

gaiļa. Pasā-

kuma laikā 

visvairāk 

spalvu nopel-

nīja 8. klases 

skolēni, līdz 

ar to par uz-

varētāju 

kļuva tieši 

viņi.  

A k t i v i t ā š u 

s tarp la ikos 

visi cienājās 

ar pašu sarūpētiem našķiem un dzērieniem. 

Pēcpusdiena bija jautra un interesanta, un, es do-

māju, arī turpmāk mūsu skolā varētu noritēt līdzīgi 

pasākumi. 

Raivis Luriņš, 7.klases skolnieks 
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„Dižens gailis izriež krūtis, 

Kaimiņmājām nodreb rūtis, 

Gailis mums ar augstu noti 

Ziņo Jaunā gada toni! 

Graudi būs, bet jārok pašam, 

Ūdens būs, bet jāsmeļ pašam! 

Viss labais tiks mums šogad dots, 

Ja vien paši paņemt prot!”  

lūk, ar tādām rindām Ieva 

un Andrejs, pasākuma 

vadītāji un 11.klases skolē-

ni, uzrunāja klātesošos, 

iesākot tradicionālo Jaun-

gada balli 9.-12.klasei. 

Šogad pasākumu „Ceļojuma virpulis 

Gaiļa gadā” organizējām balti sniegotā cetur-

tdienas novaka-

rē, un tajā bija 

iespēja satikties 

dažādu valstu pārstāvjiem. Katras klases skolē-

ni bija sagata- vojuši priekšnesumu, ar kuru ie-

priecināja, pār- steidza un uzjautrināja klāteso-

šos. Abas devī- tās klases izdejoja jautrākās či-

gāntautas jeb, pareizāk, romu dejas. Desmitie 

savā priekšne- sumā rādīja draudzīgā un atraktī-

vā gaiļa un četru jauku vistiņu 

deju. Savukārt 11.klases skolēni labi iejutās mūzikas grupas 

„Latgales dāmu pops” dziedātāju lomās. 12.klase skatītājus aizveda 

uz 19. un 20.gs. mijas Angliju, jo, iedzīvojušies Londonas privātde-

tektīva Šerloka Holmsa un doktora 

Džona H. Vatsona tēlos, izstāstīja 

jokus, kas balstīti uz pasaulslaveno 

Š. Holmsa analītisko domāšanu.  

Sarīkojuma gaitā visi atsaucīgi ie-

saistījās aktivitātēs: spēlēs, sacensī-

bās un dejās. Šis vakars bija skaistu, 

jautru, brīžam pat trakulīgu un, pro-

tams, neaizmirstamu mirkļu pārpilns. Ikviens varēja izpausties 

priekšnesumā, spēlēs un dejās. Uz to bija prieks skatīties, un, bez šaubām, jauki bija visur iesaistī-

ties pašam. Kas var būt vēl labāks kā kopābūšana ar klasesbiedriem, skolasbiedriem un skolotā-

jiem brīvā, nepiespiestā, draudzīgā gaisotnē! 

11. klases skolnieces Evija Meluškāne un Anastasija Kuzmenko 



6  

 

           

Sniega diena Riebiņu vidusskolā noritēja visvējainākajā 

laikā, bet tas nemazināja dalībnieku skaitu. Plānojot pasā-

kumu, paredzējām, ka pasākumā piedalīsies 150 cilvēki, 

kuri arī saņēma apliecinājumu no Slēpošanas federācijas.  

Aktivitātes uzsāka 1-4.klašu 

skolēni ar vingrošanu ārā ko-

pā ar rūķi Gregoru un turpi-

nāja darboties uz kalniņa. 

Cīņa izvērtās par visgarāko, 

kā arī visdraudzīgāko no-

braucienu no kalna. 

 5.-8.klašu skolēnu kolektīvi 

sacentās “pielāgotajā” biatlo-

nā. Kla-

ses 4 slē-

potāji veica noteiktu 

distanci un centās trā-

pīt mērķi ar lidojošo 

šķīvīti. Ja tas neizde-

vās, klases biedriem 

nācās skriet soda ap-

ļus. Veiksmīgākie- 

ātrākie slēpotāji, kā 

arī skrējēji bija 

8.klases dalībnieki. Šajā disciplīnā auksti nebija nevienam, varbūt tikai tiesnesei Skaidrītei Vulā-

nei. Skolotāja sasildījās ņemot dalību 9.-12.klašu un pieaugušo sacensībās biatlonā. Šeit gan par 

katru kļūdu šaušanā vajadzēja pašam izslēpot soda apli. Veiksmīgākie šāvēji distanci varēja veikt 

īsākā laikā. Paldies jaunsargu instruktoram Valērijam Pastaram par nodrošinātu šaušanas vietu 

un ļoti labiem ieročiem. Bija grūti netrāpīt, ja nu vienīgi patraucēja vējš. Šajās sacensībās veiksmī-

gākā izrādījās 12. klases komanda. Tieši viņi drīkstēs savus vārdus ierakstīt uz sacensību galvenā 

kausa, ko arī nodrošināja Slēpošanas 

federācija. 

Saldās balvas labākiem slēpotājiem 

sagādāja Riebiņu novada dome, kā 

arī Riebiņu vidusskolas direktore 

Ineta Anspoka. Ceram, ka sniegs 

aizkavēsies un varēsim sarīkot atse-

višķas sacensības pieaugušajiem, jo 

mūsu pulks un meistarība aug. 

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 
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17.janvārī norisinājās divi sporta pasākumi vienlai-
kus - futbols 8.-9.klasēm un vieglatlētikas sacensī-
bas “Mazā balva”-2.kārta. Futbola turnīrs mūsē-
jiem iesākās aizraujoši un cerīgi. Diemžēl traumas 
dēļ, otrās spēles laikā no turpmākām sacensībām 
tika izslēgts vārtsargs. Tālākais scenārijs nebija ie-
priecinošs. Ar vārtu guvumiem spēļu dienā izcēlās 
A.Briška (2), V.Trofimovs (2). 

“Mazā balva” aizritēja veiksmīgāk un vietas izcīnīja 
vairāki jaunie sportisti, īpaši tie kuri daudz laika pa-
vada sporta zālē neizlaižot treniņnodarbības. Ar per-
sonīgiem rekordiem var lepoties Nikita Baikovs
(3.kl.)-tāllēkšanā, 60m barjerskriešanā, 1000m skrie-
šanā. Labus rezultātus un gandarījuma sajūtu sasnie-
dza A.Leitāne, A. Valters, O.Seleckis, I. Vilcāns, 
G.Pokšāns, K.Kokins, N.Paško, M.Upenieks. 
Zēniem komandas darbs un prasme stafetes skrējie-
nā ļāva izcīnīt godalgotās vietas un katram tikt pie 
saldā kāruma. Vecākā grupā dalībnieku skaitu pareti-
nāja slimības. Uz startu iznāca vienīgais ’’C’’ grupas 
zēns no Riebiņiem- H.Griboniks, pozitīvi noskaņotās D.Patrejeva, S.Vilcāne un pieredzes bagātās, 
talantīgās meitenes- S.Verza, E.Upeniece, E.Bergmane-Sprūdža, kuras arī atgriezās ar diplomiem. 
                   Priekšā vēl pēdējais posms, kurā tiks apkopoti rezultāti un labākie katrā disciplīnā tiks pie 
piemiņas medaļām. Domāju, ka tādu mums būs daudz! Par sacensību organizāciju būs atbildīgi Riebi-
ņu novada sportisti. Tāpēc brauksim lielākā skaitā– gan kā dalībnieki, gan darboties tiesnešu statusā. 
Aicinām katru rūpīgi izvērtēt savu ieguldīto darbu un izaugsmi. 

Treneres M.Pokšāne un S. Vulāne 

21.janvārī Latvijas badmintona federācija svinīgā atmosfērā pasniedza          

Latvijas badmintona Gada balvas,                                                
šādi rezumējot aizvadīto 2016.gadu. Ceremonija notika Vecrīgā, muzikālajā 

klubā Četri Balti Krekli, vienkopus pulcējot badmintona spēlētājus, t.sk. jaunie-
šus, juniorus, seniorus, trenerus, klubu vadītājus, 

pašvaldību vadītājus, mediju pārstāvjus, sponsorus 
un atbalstītājus. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja 

sporta skolotāja Mārīte Pokšāne.  

Šogad pirmo reizi tika pasniegta balva “Gada augstskola”. Kā pirmā 

šo balvu saņēma Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), īpaši atzīmējot, 

ka šī augstskola jau otro gadu pēc kārtas ir piešķīrusi bezmaksas studi-

ju iespējas kādam Latvijas badmintona izlases spēlētājam. Balvu 

“Gada skola” saņēma Riebiņu vidusskola, kura 2016.gadā saņēma 

vienu no 58 Latvijas skolām piešķirtajiem Pasaules badmintona fede-

rācijas skolu programmas ”Shuttle time” inventāru komplektiem. Sko-

lā badmintonu māca spēlēt sporta un veselības mācības skolotāja Mā-

rīte Pokšāne, kura 2016.gada nogalē uzvarēja konkursā ”Gada sporta 

skolotājs 2016”. Sveicam! 
FOTO– skolotāja Mārīte Pokšāne kopā ar RTU Dizaina tehnoloğiju institūta docentu,  

RTU badmintona komandas treneri Uği Briedi. 
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          Svinot dzejnieka un reliģiju pētnieka Roberta Mūka 94. dzimšanas dienu, atkal pulcējāmies Galēnu pamat-

skolā, lai Riebiņu novada domes, Roberta Mūka muzeja, Galēnu pamatskolas rīkotajā 11. Vislatvijas jaunrades darbu 

konkursa noslēguma pasākumā priecātos par rakstošās jaunatnes panākumiem. Konkursa popularitāte šogad bija sa-

sniegusi pāri pieciem simtiem dalībnieku, skanēja neskaitāmi paldies vārdi, un tie bija īsti grāmatu svētki, jo sponsori 

apdāvināja visus dalībniekus ar grāmatām. Galēnu pamatskolas direktore Gunita Strode savā uzrunā atzīmēja dalīb-

nieku plašo ģeogrāfiju no Ventspils līdz Zilupei. Un kā īstās svinībās par dalībnieku noskaņojumu parūpējās pūtēju 

orķestris „Dekšāres”. 

Riebiņu vidusskolā konkurss arī ir populārs, tāpēc šogad dalībnieku skaits bija 17. Pieredze rāda, ka konkur-

sā piedalās tikai labi un izcili darbi, tāpēc konkurence ir liela un iegūt godalgotas vietas ar katru gadu kļūst grūtāk. Bet 

aug jauna paaudze un sasniedz augstus rezultātus. Katrīna Nagle (skolotāja S.Avotiņa) no 2. klases saņēma diplomu 

par 1. vietu 2. - 4. klašu grupā, bet Juris Kokins no 7. kl.  ( skolotāja R. Pudāne) diplomu par 2. vietu 5. -7. klašu 

grupā. Varam lepoties ar iegūtajām atzinībām 6.a klases skolniecei Evijai Bergmanei – Sprūdžai (skolotāja I. Orma-

ne), 6. b klases skolniekam Ritvaram Vjaksem (skolotāja D. Bravacka)  11. klases skolniecei Diānai Berovskai 

(skolotāja Ž. Ļebedeviča) un 12. klases skolniecei Līgai Strukai (skolotāja I. Ormane ). 

Pārējie Riebiņu vidusskolas skolēni: Sintija Verza 6. b kl., Uldis Pauniņš 6. b kl., Evelīna Upeniece 6.b kl., 

Alīna Litvjakova 10. kl., Darja Komlačeva 10. kl., Alvis Pastars 10. kl., Austra Elizabete Katķeviča 10. kl., Ieva 

Boļšakova 11. kl.,  Anastasija Kuzmenko 11. kl., Natālija Hritonenka 11. kl., Elīna Cakule 12. kl. saņēma pateicī-

bas par piedalīšanos. 

Īpašu paldies sakām Riebiņu novada domei par atbalstu pasākuma organizēšanā, darbu vērtēšanā, un liels 

paldies direktorei Inetai par iespēju mums to apmeklēt. 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane. 

Riebiņu vidusskolu tajā pārstāvēja un vērā ņemamus rezultā-

tus uzrādīja visi trīs dalībnieki: Viktorija Nagle (5.kl.), Evi-

ja Bergmane - Sprūdža (6.a kl.) un Ritvars Vjakse (6.b 

kl.). Ļoti sīvā konkurencē (kopā piedalījās ap 135 skolēniem 

no Latgales un tuvākās Vidzemes apkaimes) Ritvars Vjak-

se izcīnīja godalgoto 2.vietu. Kamēr skolotāji vērtēja dalīb-

nieku darbus, paši olimpieši iesaistījās dažādās izglītojošajās 

aktivitātēs ģimnāzijas telpās, gan arī ekskursijā un meistar-

klasēs  ARPC "Zeimuļs". Diena bija ļoti piesātināta un ražī-

ga.  

Paldies skolotājiem, kas sagatavoja mūsu skolēnus startam 

šajā olimpiādē - Irēnai Ormanei un Diānai Bravackai. Īpašs paldies Rie-

biņu novada domei, kas vienmēr nodrošina skolēnu nokļūšanu ne tikai uz skolu un atpakaļ, bet arī uz šādām 

olimpiādēm un līdzīgiem pasākumiem, kas paplašina skolēnu redzesloku un ļauj sevi apliecināt vienaudžu vidū.  

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Diāna Bravacka 

Laureātu vidū—Ritvars Vjakse  

24.janvārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 

5.Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatū-

ras olimpiāde 5., 6.klasei  "Latgale - manas mājas".  
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Pirms 26 gadiem tūkstošiem cilvēku 

pulcējās Latvijas Tautas frontes rī-

kotajās barikādēs. Tajās piedalījās 

Latvijas neatkarības aizstāvji no 

visiem novadiem, radot unikālu ne-

vardarbīgas pretošanās paraugu.  

20.janvāris ir 1991.gada barikāžu 

aizstāvju atceres diena. 

 

Šai dienai par godu iesaistījāmies 1991.gada barikāžu muzeja izsludinātajā konkursā 

„Mans barikāžu stāsts”, kur zīmējums savijas ar stāstu. 8.klases skolnieci Karinu Komlačovu ie-

dvesmoja mūsu skolas bijušā skolotāja Guntara Ormaņa atstātais barikāžu stāsts, tāpēc viņa, kla-

ses audzinātājas Irēnas Ormanes un skolotājas Rutas Vjakses atbalstīta, sagatavoja darbu šim 

konkursam. Visus iesūtītos darbus varēs apskatīt 1991. gada barikāžu muzeja mājas lapā un soci-

ālajos tīklos, kā arī tie tiks janvāra beigās izstādīti 1991. gada barikāžu muzeja izstādē. 

Sadarbībā ar Kinopunktu vēstures stundās skolēniem kopā ar skolotāju Āriju Puduli bija 

iespēja noskatīties Zigurda Vidiņa 2012.gada dokumentālo filmu „Tēvu barikādes”, kas ir septiņi 

stāsti par 1991. gada barikādēm Rīgā un to atska-

ņām mūsdienās.  

Lūk, ko domā skolēni pēc filmas noskatīšanās: 

Šajā filmā ir mūsu Latvijas liktenis – būt brī-

viem vai nebūt. 

Traģisks laiks pirms 26 gadiem. Filma intere-

santa, liek domāt par bojāgājušajiem par 

mūsu neatkarību un brīvību. 

Skatoties filmu, mani pārņēma sajūta, ka tā 

vienkārši ir filma, nevis patiess, īsts notikums tepat, Latvijā. Bet es esmu lepna par tiem 

cilvēkiem, kas stāvēja par Latviju. 

Es nevēlos, lai kaut kas tāds atkārtojas. Pateicoties barikāžu aizstāvjiem, Latvija ir brīva valsts. 

Man patika filmā izskanējusī doma, ka pārliecība ir pats galvenais un svarīgākais ierocis. 

Es esmu lepna par mūsu tautu, kas cīnījās, lai mēs dzīvotu brīvā valstī. 

Es nevarēju noticēt, ka cilvēki aizgāja bojā pa īstam, ka tas noticis Latvijā. 

Filma labi parāda tā laika notikumus, atmosfēru. Mani iespaidoja tautas nostāja un drosme, cī-

noties par savu valsti. 

Tas bija izšķirošs un nozīmīgs notikums Latvijas vēsturē; un man prieks, ka cilvēkos mita tāda 

drosme, lai cīnītos par neatkarību. 

Lai cik bija grūti, barikāžu aizstāvji pierādīja, cik stipri mēs esam. 

Īstas emocijas, var just vienotību un spēku. 

Filma spēj aizkustināt un liek aizdomāties par savu valsti, par upuriem, lai iegūtu neatkarību. 

Es uzskatu, ka tie cilvēki tik tiešām ir mūsu valsts varoņi. 

Drosmīga, varonīga rīcība, kas izmainīja valsts vēsturi un tautas nākotni. 

Daudzi cilvēki tagad domā tikai par to, kā viņiem nav, nevis par to, kas ir. Ja viņi būtu tur, viņi 

būtu priecīgi, ka palikuši dzīvi, un tas būtu pats svarīgākais. 

Šī filma man lika aizdomāties, cik nu brīvi un mierīgi varam dzīvot pašlaik. 

Ļoti patriotiska filma. Tā pierāda to, ka latvieši ir stipri un vareni. 

Sāpīga filma. Skatoties to, iedomājos sevi starp tiem cilvēkiem. Īpaši žēl to, kas aizgāja bojā. 

Un es saprotu, ka pasaulē diemžēl ir tādi cietsirdīgi cilvēki, kam viegli paņemt rokās ieroci 

un nošaut citus cilvēkus. 

Kad skatījos šo filmu, mani pārņēma baiļu sajūta. Ja nu tas atkārtojas? Es domāju arī par to, ka 

mans tētis bija tur un aizstāvēja Latviju. Un tomēr esmu pārliecināts, ka Latvijā dzīvo stip-

ra tauta, kas tik viegli nepadodas. 
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24. janvārī Riebiņu vidusskolas 10. – 12. 
klašu skolēniem, kuri mācās vācu valodu, 
bija lieliska iespēja apmeklēt Austrumlat-
vijas Tehnoloģiju vidusskolu Rēzeknē, 
kura īsteno STEM (science, techology, 
engineering and mathematics) virziena 
programmu, veidojot skolēniem prasmi 
patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, moti-
vējot mūžizglītībai un apzinātai karjerai 
inženierzinātņu / tehnoloģiju jomā, un tur 
rīkoto konkursu vācu valodas zinātājiem. 
Piedalījās daudzu novadu skolas, lai pa-
rādītu un pilnveidotu savas vācu valodas 
zināšanas dažādos konkursos, attīstītu 
svešvalodu komunikācijas prasmes un 
iegūtu jaunus draugus. 
Pirmajā daļā katra skola iepazīstināja ar 
savu atrašanās vietu un aktivitātēm, rā-
dot atraktīvas un radoši veidotas prezen-

tācijas. 
Otrajā daļā visi dalībnieki, izlozējot 
krāsu aplīšus, sadalījās jauktās gru-
pās, lai darbošanās konkursos būtu 

vēl interesantāka. Uzdevumi par Vāciju 
bija ļoti daudzveidīgi, aptverot ģeogrāfiju, vēsturi, mūziku, kultūru, politiku, literatūru un sportu. Interesants 
bija kapteiņu konkurss, kur vajadzēja pēc iespējas ātrāk un precīzāk nolasīt ātrrunas tekstu. Visgrūtāk vei-
cās uzdevumos par objektu atrašanu Vācijas kartē, federālo zemju nosaukumiem, pilsētu atpazīšanu pēc 
attēliem. 
Prieks bija par mūsu skolēnu (Mareks Cakuls, Māris Paldiņš, Ernests Zalāns) vācu valodas zināšanām, 
prasmi komunicēt un darboties grupās. Diena izdevās piesātināta jaunām iespējām, pozitīva un izglītojoša. 
Paldies vācu valodas skolotājai Natālijai Smukšai par mūsu skolas komandas sagatavošanu un pieteikša-
nu šim konkursam, ticot savu skolēnu spējām un ieinteresētībai darboties. 

 Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

Piektdienas pēcpusdienā mūsu skolas devīto klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās ciemos, jo Viļānu vi-

dusskolas devītklasnieki bija aicinājuši uz sadraudzības vakaru. 

Mūs viesmīlīgi sagaidīja mājinieki un laipni izrādīja savu skolu. Vakara gaitā bija gan dažādas aktivitātes un 

spēles, gan diskotēka. Esam ieguvuši jaunus draugus, kuri labprāt viesotos arī pie mums - Riebiņos. 

Pateicamies par sapratni un pretimnākšanu šī brauciena organizēšanā mūsu skolas direktorei Inetai. 

9.klašu audzinātājas 
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Šogad no 23. līdz 27.janvārim skolā notika DABASZINĪBU NEDĒĻA.  

Tās laikā bija iespēja piedalīties daudzveidīgos pasākumos. 

Katru gadu skolā norisinās dažādu mācību 

priekšmetu nedēļas. Viena no interesantākajām- 

Dabaszinību nedēļa. Pat tie, kuriem matemātika 

vai fizikas formulas sagādā grūtības ikdienā, ar 

lielāko prieku piedalījās eksperimentos. 

23.un 24.janvārī vecāko klašu skolēni demon-

strēja saistošus eksperimentus ķīmijā un fizikā.  

Visu nedēļu sākumskolas klasēs gaidīti ciemiņi bija 

7.klases skolēni, kas katru dienu organizēja jaunāka-

jiem skolasbiedriem interesantas un noderīgas mate-

mātikas spēles. 

FIZMIX ir LATVENERGO veidots mācību 

portāls par fiziku vieglā, saprotamā veidā. 

FIZMIX.LV projekta vadītājs Kārlis Kravis 

viesojās mūsu skolā un rādīja dažādus fizikas 

eksperimentus, ļaujot fiziku iepazīt no aizrau-

jošas un pārsteidzošas puses.   

Piektdien izglītojoši radošas aktivitātes dabas-

zinībās un bioloģijā norisinājās 5.-8.klases 

skolēniem. Piektklasnieki veica praktiskus 

uzdevumus „Esi pētnieks!”, savukārt sesta-

jiem bija konkurss dabaszinībās „Skolēni eks-

perimentē”. 7. un 8.klases skolēniem darbs 

bija vairāk teorētisks, proti, prāta mīklas par 

Latviju „Zini vai mini” un viktorīna bioloģijā 

„Vai Tu zini?”  

Ceturtdien vidusskolēniem noritēja tikšanās 

ar LU Fizikas un matemātikas fakultātes 

2.kursa studentiem Daci un Ojāru, kas pastās-

tīja par studijām un arī brīvo laiku augstskolā.  

Paldies skolotājām Lailai Vibornajai, Marijai Tarasovai, Ilzei Dudeničai, Allai  

Solovjovai, Dignai Prodniecei par ieguldīto darbu! Paldies visiem, kuri piedalījās!  
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Jau trešo gadu ir pasniegtas Latgales gada balvas. Šogad septiņām galvena-

jām nominācijām bija pieteikti 42 Latgales cilvēki, kuri ir līdzcilvēku iedves-

motāji un rūpējas par dzimtās puses vērtību saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.  

Viņu vidū arī mūsu skolas Latgales gada sirds cilvēks – direktore Ineta Anspoka.  

Rit desmitais gads, kopš Ineta Anspoka vada Riebiņu vidusskolu, un šajā laikā viņa ir kļuvu-

si par īstu skolas saimnieci – kompetentu, prasmīgu, rosīgu, iejūtīgu un atbildīgu. 

Šajā periodā skolā ir notikušas daudzas pozitīvas pārmaiņas kā vispārējā, tā interešu izglītī-

bā. Darba augļi jūtami gan skolas vides pilnveidošanā, gan apkārtnes labiekārtošanā, gan materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošanā. Lai sekmētu izglītības pieejamību un iekļaujošas izglītības principu 

īstenošanu, direktores vadībā un ar viņas tiešu ieinteresētību un atbalstu tiek modernizēta mācību 

vide, realizējot arvien jaunus projektus 

Bet pats galvenais, ka Ineta ir cilvēks, kas vērīgi un iejūtīgi skatās dzīvē un saredz savus 

līdzcilvēkus un saskata viņu vajadzības, viņa ir paveikusi daudz labu darbu un sniegusi pozitīvas 

emocijas. Viņa ir cilvēks, kas ir gatavs pašaizliedzīgi palīdzēt, vajadzības gadījumā ziedojot tam arī 

savas ģimenes intereses un nakts stundas.  

Ar savām domām, rīcību viņa rāda piemēru, rosina kopt un sasniegt katram savus ideālus, 

strādāt pašam ar sevi. Tā ir viņas vēsts. Un to viņa ik dienas DARA PATI. Viņa ir radoša personība, 

izteikts sadarbībā balstīta līdera tips, daudziem līdzcilvēkiem – neapstrīdami – autoritāte. Viņas 

viedoklī ieklausās, un viņas piemēram un ierosinājumiem seko. 

Uzskatām, ka Inetas Anspokas personība iedvesmo radošam un inovatīvam darbam, pozi-

tīvai attieksmei pret dzīvi, nesavtībai ne tikai sava kolektīva locekļus, bet arī visa mūsu novada un 

Latgales izglītības darbiniekus.  

Lai Riebiņu vidusskolas direktores izvirzīšana apbalvojumam ir kā kolēģu un līdzcilvēku 

augsts novērtējums par iejūtību, cilvēcību un lielu sirds mīlestību! 


