2019.gada janvāris
Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidusskolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums - sabiedrības intereses. Vairāk informācijas: www.riebini.lv/pda

“Ja kāds mīl visu pasaulīgo, tas vienmēr būs noskumis, bet, kas to nemīl,
tam prāts būs allaž priecīgs.
Kas ir kārs uz mantu, tas būs ļoti sarūgtināts, kad zaudēs to, bet, kam
manta nerūp, tam skumjas ies secen.
Kas ilgojas pēc slavas un goda, tas
būs dziļi apbēdināts, kad piedzīvos
negodu, bet pazemīgais arī negodu
pieņems labprāt.
Kas mīl Dievu, no tā skumjas būs tālu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes.”
Dari labu ik brīdi
Domā labi ik brīdi
Pateicies Dievam ik brīdi
Dzīve ir tikai BRĪDIS
Dzīvo to...
Mīli to...
Priecājies par to...

Ņemot vērā Riebiņu vidusskolas neatlaidību un neizsmeļamo optimismu, kā arī
spēju mācīties no katras neveiksmes—2019. gads mums kopumā būs
veiksmīgs, notikumiem bagāts un uz attīstību virzīts!
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Janvārī piecās Latvijas pilsētās norisinās bērnu vispārējās fiziskās attīstības programmas “Bērnu vieglatlētika” festivāli, kuros kopumā piedalīsies vairāk
kā 600 bērnu. Festivālos
Ogrē, Daugavpilī, Rīgā, Liepājā un Bauskā piedalījās
Latvijas vispārizglītojošo
skolu 2. klašu skolēni. Katrā
no reģionālajiem posmiem
dalībnieku komandām bija iespēja iekļūt finālposmā.
“Bērnu vieglatlētika” festivālu mērķis ir veicināt kustību prieku un sporta pamatu apgūšanu, kā arī radīt
sajūsmu par vieglatlētiku kā spēli. Jauni pasākumi un
inovatīva organizēšana dos iespēju bērniem atklāt un izprast vieglatlētikas pamatdisciplīnas – skriešanu, lekšanu
un mešanu – jebkurā vietā (stadionā, rotaļlaukumā, sporta zālē, u.c.), kā arī attīstīs bērnu vispārējo fizisko attīstību.
“Bērnu vieglatlētikas” programmu apgūst jau aptuveni 13
miljoni bērnu vairāk nekā 130 pasaules valstīs, un 2018.
gadā tā tika ieviesta arī Latvijā. Programmas mērķis ir
bērniem saistošā veidā ar īpaša inventāra palīdzību jau
agrā vecumā iemācīt pareizus kustību pamatus. “Bērnu
vieglatlētika” programmu īsteno Latvijas Vieglatlētikas
savienība, tās ieviešanu Latvijā atbalsta veikalu tīkls “Maxima” un Latvijas Sporta federāciju padome.

Daugavpils festivāls norisinājās 9.janvārī Daugavpils Sporta pārvaldes Sporta skolas sporta zālē.
Mūsu skolas 2.klases komanda šajā festivālā
gūst ļoti vērtīgu pieredzi piedaloties dažāda veida sacensību izaicinājumos, kā arī apgūst jaunas sportiskās prasmes.
Paldies bērniem, sporta skolotājai Skaidrītei Vulānei, klases audzinātājai Solvitai Volontei par atbalstu!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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10. janvārī Preiļos tika dots starts starpnovadu skolu telpu futbola sacensībām 2009.2010.gadā dzimušiem zēniem. Sešu komandu
konkurencē mūsu skolas izlasei izdevās izcīnīt 2.vietu. Komandas rezultatīvākie spēlētāji
un turnīra “zvaigznes” bija Romāns ar sešiem
gūtiem vārtiem un Arnis ar diviem precīziem
raidījumiem. Vārtos teicamas prasmes demonstrēja Andrejs. Tāds komandas gars un
cīņasspars uz laukuma vēl nebija redzēts! Uzslavēt gribas visus, jo tikai kopā mazie cīkstoņi spēja sasniegt tik labus spēles rezultātus.
2.vieta- Riebiņu vidusskolas komanda: Arnis Pokšāns, Romāns Zagrebajevs, Nikolajs Šeļestovičs, Andrejs Gorbans, Artjoms Savostjanovs, Jakovs Bulovs, Arvis Struks, skolotāja Skaidrīte.

5. janvārī tika aizvadītas Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā “Daugava 2019”.
Tajās piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. Dominiks Rukmans pirmo reizi izmēģināja savus spēkus 6kg smagas lodes grūšanā. Tālākais raidījums
bija 7,96m tāls (5.vieta). Savukārt, Viktorija
Pauniņa 3kg lodi aizgrūda 8,17m, ierindojoties
7.vietā. Tāllēkšanā viņas rezultāts bija tuvu 4m
robežai.
23.janvārī norisinājās sacensību ”Mazā
balva” 2.kārta. Sportisti vecumā no 9 līdz
13 gadi sacentās divās vecuma grupās septiņās vieglatlētikas disciplīnās. No 16 atlētiem 14 spēja kādā no disciplīnām uzrādīt
tādu rezultātu, kas ļāva būt labāko trijniekā.
Sacensībās piedalījās jaunie sportisti no
Aglonas, Vārkavas, Preiļu un Riebiņu novadu skolām.

17.janvārī garo distanču skrējēji un sporta soļotāji piedalījās „Izturības
divcīņā” Preiļu manēžā. No Riebiņu vidusskolas startēja divi sporta soļotāji un abi ierindojās godalgotās vietās. Gatis Pokšāns - 3.v. un Alīna
Litvjakova -2.v. attiecīgajā vecuma grupā. Skriet gribētāju ir vairāk, attiecīgi konkurence arī lielāka. Un tomēr Nikita Baikovs - 1.v., Raitis Danilovs - 3.v., Anastasija Leitāne - 1.v., Laura Stabulniece - 3.v.
Sporta skolotājas Skaidrīte Vulāne un Mārīte Pokšāne
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Turpinot Riebiņu vidusskolas tradīciju, janvāra sākumā norisinājās ikgadējā darbinieku GADA balle.
Tā ir viena no retajām reizēm, kad viss kolektīvs
kopā ar otrajām pusītēm sapulcējas, lai svētku atmosfērā dalītos stāstos un lieliski pavadītu laiku, svinīgā atmosfērā suminātu veiksmīgākos darbiniekus,
atskatītos uz aizvadītajā gadā paveikto un būtu liecinieki lustīgai dziesmu un danču mandelei. Kopīgi svētki ir vajadzīgi, lai komanda kļūtu ģimeniskāka un stiprāka, kas ir viens no iestādes
veiksmes nosacījumiem.
Vakara gaitā slavas zvaigžņotajās debesīs tika
izcelti šā gada visspožākie cilvēki skolas dzīvē.
Skolas prestižākā balva ir „Gada darbinieks”,
kuru šoreiz izpelnījās skolotāja Alla Solovjova, kas pierādījusi sevi darbos un vairāku gadu
garumā ir veikusi milzīgu progresu. No sirds
apsveicam balvas ieguvēju un novēlam izturību, veiksmi un panākumus jaunajā, ne mazāk
darbīgajā, 2019. gadā!
Kolēģu apsveikumi gan iepriecināja klātesošos, gan rosināja nedaudz padomāt par galvenajām vērtībām mūsu dzīvē. Īpaši
liels paldies skolas arodbiedrības priekšsēdētājai Irēnai Ormanei par sarūpēto pārsteigumu
un vērtīgo dāvanu!
Ja vēlamies panākt vienotības sajūtu, tad rūpējamies, lai ikviens sajustu, ka ir gaidīts. Šādā
gadījumā konceptam un pārdomātai organizēšanai ir svarīga nozīme. Īpaši pateicos par padomu un atbalstu saviem kolēģiem, kuri labprāt dalījās ar savām zināšanām un laiku,
vienmēr atbildēja: JĀ un NAV PROBLĒMU! Liels paldies par ieguldījumu kolektīva
aktivitātēs!
Ar labu garastāvokli, smiekliem, dažādām
aktivitātēm un sarunām visa vakara garumā
tika aizvadīts darbinieku pasākums Riebiņu
vidusskolā. Lai jaunais gads vēl ražīgāks un
panākumiem bagātāks!
Riebiņu vidusskolas direktore I. Anspoka

11.janvāris ir gada vispieklājīgākais datums – šajā dienā atzīmē arī Starptautisko „paldies”
dienu. Šie svētki ir sākušies pēc ANO un UNESCO iniciatīvas.
Latviešu valodā „paldies” ir cēlies no vārdu salikuma „palīdzi dievs”. Katrreiz, sakot kādam paldies, mēs līdz ar to vēlam palīdzību viņa gaitās no augstākiem spēkiem. Pateicības vārdiem ir
maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras
nevar dzīvot neviens cilvēks. Psihologi ir pārliecināti, ka pateicības vārdi ir mutiski glāsti un tie
spēj nomierināt un sasildīt ar savu siltumu. Galvenais, lai paldies tiktu teikts no visas sirds.
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Reiz dziļā mežā dzīvoja trīs sivēntiņi.
Viņi jau sen bija uzvarējuši nikno vilku,
mita siltā un drošā ķieģeļu namiņā,
jaunākie brāļi klausīja vecāko……
Bet 17. janvārī šajā mežā ieklīda
vesels bars sivēnu un maskās tērptu
bērnu. Ieraudzījuši tālumā 3 sivēnu namiņu, bērni ļoti vēlējās apciemot sivēntiņus. Ceļš bija tāls un grūts – vispirms
vajadzēja
šķērsot izcirtumu un iet pa celmiem, tālāk vajadzēja pāriet purvu, bet taciņa bija tik
šaura! Tuvāk sivēntiņu mājai jau bija iemītas pēdiņas un iet bija vieglāk. Beidzot bērni sasniedza galamērķi, bet ak
vai!
Sivēntiņi bija aizgulējušies un nogulējuši gan Ziemassvētkus, gan Jauno gadu, gan Salatēti, gan dāvanas! Brāļi gan
ilgi neskuma, uzaicināja bērnus būt par
ciemiņiem un sarīkot savu ballīti.
Ātri un draudzīgi saposa māju, atnesa un izrotāja eglīti, pabaroja sivēnus un cerot, ka Salatētis pa tik dziļu sniegu nebūs vēl tālu aizbridis, devās viņam pakaļ.
Salatētis tomēr bija aizgājis, bet mežā vēl klīda Vilkutētis ar dāvanu koferi. Viņš
jau sen bija apsveicis visus meža iemītniekus, bet nekādi nevarēja atrast ežus, lāčus,
āpšus, skudras, čūskas un susurus. Ieraudzījis bērnus, Vilkutētis devās tiem pakaļ.
Kas tas bija par traci! Sivēntiņi un bērni tā nobijās! Tomēr izrādījās, ka vilks jau
sen vairs nav ļauns, bet palīdz Salatētim dalīt dāvanas meža zvēriem. Noskaidrojis,
ka eži, lāči un citi meklētie ziemā guļ, viņš izdalīja dāvanas visiem bērniem un sivēntiņiem.
Urā! Ballīte varēja turpināties!
1.- 4. klašu Masku balli palīdzēja novadīt
sivēntiņi Nif –Nifs un Nuf – Nufs ( Maksims Piskunovs un Ēriks Ļeonovs no 8. klases), Vilkatētis ( Mareks Cakuls no 12. klases) un atbildīgie par šo pasākumu - 4. klase. Sakām paldies skolotājai Ārijai par muzikālo noformējumu, skolotājai Anitai par dejām, skolotājai Solvitai par masku vērtēšanu, direktorei Inetai par dāvanām, skolotājai
Ritai un viņas komandai par fotosesijas noorganizēšanu.
Pasākuma organizatore Silvija Avotiņa
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17. janvārī Riebiņu vidusskolā
notika tradicionālā Masku balle "Kaļam cūkas laimi" vidusskolēniem. Šogad katrai klasei
bija iespēja iejusties noteiktā
subkultūrā. 10. klase attēloja
"Hipsteru" subkultūru, 11. klase iejutās "Punk" lomās, 12.
klase līdzinājās gotu subkultūrai. Arī 9. klasei, kuri prezentēja "Emo" subkultūru, bija

i espēj a
piedalīties šajā pasākumā, lai izjustu, cik interesanta un aizraujoša atmosfēra valda vidusskolēnu
pasākumos. Paldies pasākuma organizatoriem - 11. klases kolektīvam, īpaši pasākuma vadītājām
Jūlijai un Laurai par prieka pilno gaisotni, aizraujošām aktivitātēm un vienotību pasākuma laikā.
Pasākuma dalībnieki 12. klase
18.janvārī 5.-8.klašu prinči,
princeses un citi galminieki
bija ieradušies uz saviesīgu
pieņemšanu „Trīs sivēntiņu
pilī”. Ceļš uz balli visiem
tika mērots brīnišķīgajā, uzpucētajā un uztjūnētajā
7.klases golfā. Pie stūres
vadības vakara gaitā tika ne
vien svinīgās pieņemšanas
organizatori, bet arī visu
uzaicināto viesu pārstāvji.
Masku parādei sekoja
priekšnesumi, spēles un atrakcijas pozitīvā gaisotnē. Katrs klātesošais varēja apliecināt savas spējas ne tikai
veiklībā, bet arī izturībā, jo, protams, bija gan diskotēka, gan tās starplaikos arī iestiprināšanās pie klašu
galdiņiem. Vakara gaitā tika minētas mīklas, uzstājās akrobāti, trubadūri un vingrotāji, tika spēlētas paslēpes, kurās vajadzēja atrast dzīvu cūciņu Peppu skolas telpās. Viesi spēlēja spēli „Uzmini melodiju”, nopelnot vērtīgas balvas. Laiks paskrēja nemanot, un visi gandarīti, draudzīgi un saliedēti, ar pozitīvi uzlādētām
sajūtu „baterijām” visam gadam atvadījās, lai tiktos ne vienā vien pasākumā visa gada garumā.
Skolotāja Diāna Bravacka
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Janvāra beigās ik gadu pieminam divas Latvijas vēsturē nozīmīgas
dienas: 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu un Latvijas Republikas starptautiskās (de jure)
atzīšanas dienu. Arī šogad 22.janvārī skolas saime aicināja vecākus un interesentus pievienoties, jo
barikāžu laiks bija nozīmīgs pavērsiena punkts ceļā uz valsts neatkarību. Neapbruņoti brīvprātīgie
toreiz bija pie visiem svarīgākajiem objektiem. Barikāžu laiks bija īpašs, jo tauta cīnījās par vienotu mērķi – brīvu un neatkarīgu Latviju.
Pasākuma sākumā pie simboliskā barikāžu ugunskura vēstures skolotāja Ārija Pudule atgādināja
gan par barikāžu laika lielo nozīmi mūsu valsts dzīvē, gan par tālo 1921.gadu, kad sākās Latvijas
Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas process. Lai izjustu ikviena klātbūtni, vienotību, drošību un kopību, sadevāmies rokās apkārt ugunskuram, bet tad devāmies apkārt mūsu skolai, lai to
apskautu ar savu mīlestību un apliecinātu savu piederību Riebiņu vidusskolai, kas arī ir daļiņa no
mūsu Latvijas.
Noslēgumā skolas direktore Ineta Anspoka, uzrunājot skolas saimi, aicināja visus saprast, cik svarīgi ir būt vienotiem,
apzināties un novērtēt
savas dzimtās vietas,
savas skolas nozīmīgumu.
Direktora vietniece
Rita Pudāne
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Pērn Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsāka jaunu lasīšanas konkursu
„Skaļās lasīšanas sacensības”, kurā iesaistīti 11-12 gadus veci 5. un 6. klašu
skolēni. Šādas sacensības Holandē notiek jau vairāk nekā 20 gadus.
Riebiņu novada skolu bērnu sniegumu vērtēja žūrija - Izglītības jautājumu
koordinatore Riebiņu novadā Evelīna Visocka, Riebiņu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Rita Pudāne un Riebiņu vidusskolas
bibliotēkas vadītāja Anna Meluškāne.
Riebiņu vidusskolu pārstāvēja: Matīss Upenieks, Gunita Vjakse un Adriāna Volonte. Uz reģionālo finālu, kurš notiks 20. februārī Preiļu Galvenajā bibliotēkā dosies arī mūsu Gunita Vjakse (skolotāja Diāna Bravacka). Sveicam!

„Tatjanas dienas” – krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā
Latvijā tradicionāli jau divdesmito gadu notiek krievu kultūras un izglītības pasākums „Tatjanas diena”. Šo
svētku mērķis- veicināt skolēnos interesi par valodu, kultūru, par tradīcijām. Tā ir iespēja atklāt un parādīt
savus talantus- muzikālos, literāros, mākslinieciskos un pētnieciskos.
2019.gadā krievu kultūras un izglītības svētki “Tatjanas diena” notika jau 20. reizi. Šā gada tēma bija
“Mums ir 20 gadi”. Mūsu skolas audzēkņi, ka jau ierasts, aktīvi piedalījās “Tatjanas dienas” konkursos un
kļuva par konkursu uzvarētājiem un laureātiem.

19. janvārī Rīgā, Maskavas namā notika Tatjanas dienai veltītā konkursa laureātu apbalvošana. Liels prieks, ka vizuālās mākslas konkursā dalībnieku vidū ir

mūsu skolas skolēni: Jūlija Vaivode - ieguva 2.vietu nominācijā „Dāvana
draugam. Kompozīcija”, Zlata Komlačova – konkursa laureāts nominācijā
„Veiksmīgs kompozīcijas risinājums”. Skolotājas Solvita Volonte un Inna
Zenovjeva saņēma pateicības par skolēnu sagatavošanu konkursam. Aktīvi
bija arī citi skolēni, kuri sūtīja savus radošus darbus: Anitra Pastare, Adriāna
Volonte. Apsveicam! Malači!
Skolotāja Inna Zenovjeva
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NACIONĀLĀ ENCIKLOPĒDIJA
Nacionālā enciklopēdija ir universāla populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā.
Enciklopēdijas pamatu veido elektroniskā versija un šķirkļu princips, taču vienlaikus
Latvijas valsts simtgadei ir sagatavots arī īpašs drukātais sējums par Latviju, kas nopērkams grāmatu tirdzniecības vietās un jau ir mūsu skolas bibliotēkā. Enciklopēdijas izveidei un attīstībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zināšanu uzkrāšanu un pilnveidi.
Nacionālās enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi jeb
enciklopēdijas raksti, kas satur koncentrētu un aprobētu informāciju ar noteiktu satura
uzbūvi un apjomu. Ja drukātajā sējumā saturs ir par Latviju, tad elektroniskajā versijā
būs atrodama universāla informācija. Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis atzīst, ka “drukātā sējuma 864 lappusēs tomēr nav visu iespējams publicēt, toties nākotnē elektroniskā versija būs vēl pilnīgāka un visu aptverošāka”.
No 2018. gada 18. decembra atvērta Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vietne, plašs
augstas ticamības bezmaksas informācijas resurss latviešu valodā ar iespēju to nemitīgi
pilnveidot. Nacionālo enciklopēdiju internetā varēs izmantot bez lietotāja reģistrācijas.

Šogad Sniega diena Riebiņu vidusskolā tika svinēta 30. janvārī. Likās, ka arī ziema bija gatavojusies šai dienai, jo pasākuma rīts pārsteidza ar biezu sniega segu, sagādājot patiesu prieku bērniem un organizatoriem. Sportisko garu uzturēja sporta skolotājas Skaidrīte un
Mārīte, aktīvi līdzdarbojoties un piedāvājot bērniem dažādas aktivitātes.

Skolas saime ar lielu prieku un aizrautību slēpoja ar distanču slēpēm,
veda rotaļlietas ragaviņās, cēla sniega kalnu, padraiskojās ar sniega
bumbām, mēģināja iziet labirintus ar slēpēm utt. Protams, neizpalika
pikošanās un nobraucieni no kalniņa. Sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus, bet gan dot iespēju pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu, kas sniedz
pozitīvas emocijas un nodrošina veselīgu dzīvesveidu.
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Šī gadā 31.janvārī Preiļos notika konkursa „Gribu būt mobils”
pusfināla posms 6.-8.klašu skolēniem. Piedalījās desmit komandas
no dažādiem novadiem.
Konkursa mērķis - aktualizēt
satiksmes drošības jautājumu
apguvi jauniešu vidū un domāt
par personīgās drošības garantēšanas iespējām ceļu satiksmē
velosipēda un mopēda vadītājiem. Bērniem un jauniešiem kā satiksmes dalībniekiem ļoti
nepieciešamas zināšanas ceļu satiksmes noteikumos un praktiski jāmāk pārvarēt dažādas grūtības pakāpes šķēršļus. Katra
diena uz ceļa ir zināšanu un prasmju pārbaude. Bet interesantas un saistošas sacensības ir viens no veidiem, kā motivēt
skolēnus apgūt ceļu satiksmes drošības jautājumus, lai izkoptu sevī nepieciešamās iemaņas. ceļu
satiksmei. No mūsu skolas pusfinālā piedalījās
divas komandas: 7. klases komanda „Foršie septītie” (Lāsma, Amanda, Aleksandrs, Iļja S.) un
ievietojas 4.pozīcija!!! Aktīvi bija skolēni no 6.
klases komandas „Ātrie” (Adriāna, Karīna, Raitis, Normunds). Katram dalībniekam vajadzēja
atbildēt uz jautājumiem par drošību un prezentēt
mājas darbu par drošības jostas izmantošanu.
Komandām sagatavoties konkursam palīdzēja
skolotāji Valērijs Jurkāns un Inna Zenovjeva.

