2017.gada jūlijs-augusts

7.jūlijā Cēsu Pils parkā
svinīgā ceremonijā
atklāta VII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde. Šogad Olimpiādē no 7.līdz
9.jūlijam par medaļām cīnījās 2803 sportisti no 82 Latvijas novadiem
29 dažādos sporta veidos, savā starpā sadalot 230 medaļu komplektus.
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde ir valsts mēroga uz Olimpiskajiem
pamatprincipiem balstītas kompleksas sacensības un tās dalībnieki ir
Latvijas jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kas pārstāv sava novada
vai pilsētu komandu. Jaunatnes Olimpiādes mērķi ir noskaidrot Latvijas labākos jaunos sportistus dažādos
vasaras sporta veidos, radīt iespēju Latvijas jaunajiem sportistiem piedalīties kompleksās sacensībās,
veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs. Dažos sporta
veidos Olimpiāde ir kā atlases sacensības dalībai Eiropas Jaunatnes Olimpiādē Ungārijā 2017.gada jūlijā.
Jaunatnes Olimpiādē divos sporta veidos - vieglatlētikā un džudo startēja arī Riebiņu novada sportistu
komanda. Šie sporta svētki paliks atmiņā kā emocijām bagāti un patīkami mūsējiem –Armandam
Briškam, Jurim Vaivodam, skolotājai-trenerei Skaidrītei Vulānei un novada delegācijas vadītājai
Mārītei Pokšānei. Izcīnīta bronzas medaļa! Gandarījums un lepnums par JURA VAIVODA un treneru
kopīgo darbu, kurš ir vainagojies ar augstiem sasniegumiem!
Visiem sportistiem Cēsīs bija iespēja pierādīt savu cīņas sparu, neatlaidību un komandas kopību, apliecinot
sava novada sportisko garu. Priecājos par sporta skolotāju un treneru darbs, kuri spēj atklāt jaunos talantus
un ieguldīt mērķtiecīgu darbu augstiem sporta sasniegumiem un veselīga dzīves veida nostiprināšanai.
Paldies ģimenēm par atbalstu sportistiem!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
Uzziņai:
Latvijas jaunatnes Olimpiādes notiek kopš 1992.gada, kad notika pirmās Latvijas jaunatnes Olimpiskās dienas
vasaras sporta veidos, 2002.gadā jaunatnes Olimpiskās dienas pārauga Latvijas jaunatnes Olimpiādē, kas tiek
organizētas reizi divos gados. Pēc šī formāta I Jaunatnes Olimpiāde notika 2005.gadā Ventspilī, 2011.gadā Jaunatnes
Olimpiāde norisinājās Jūrmalā, 2013.gadā – Ventspilī, bet 2015.gadā Olimpiādes dalībniekus uzņēma Valmiera un
Cēsis.
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Noslēgušies v ēl vieni
vieglatlētikas mači Preiļos.
Te jāuzslavē centīgākie un
čaklākie Riebiņu vidusskolas
skolēni, kuri jebkurā laikā ir
gatavi nodoties sportiskām
aktivitātēm. Teju katrs
censonis
tika
pie
godalgotām vietām un
skai stām
m edaļ ām .
Jāuzslavē 4.kl. skolēni, kuri,
neskatoties uz to, ka bija
jaunāki savā vecuma grupā,
sp ēj a i zgri ezt pogas
pārējiem: N. Baikovs3.v. 80m (12,1) un 400m
(1:16,5), 2.v.-tāllēkšanā
(4,06); A. Valters- 2.v. 80m
un augstlēkšanā (125), 3.v.tāllēkšanā (4,00); I. Vilcāns- 1.v. 3km soļošanā (24:27,1). Līdz
godalgai pavisam nedaudz pietrūka arī G.Pokšānam. Vēl
medaļas kaklā tika kārtas: L. Andra Silkāne- 3.v. 80m (13,6), 2.v. 400m (1:27,2); E. Bergmane Sprūdža1.v. 400m (1:22,6), 2.v. 80m (13,4), augstlēkšana- 3.v. (115); E. Meluškāne- 1.v. tāllēkšanā (3,53), 3.v.
lodes gr.(7,32); A.Pastars- 2.v. augstlēkšanā (160); V.Pauniņa- 2.v. augstlēkšanā (120) un tāllēkšanā
(4,04), 1.v. lodes gr. (8,60); K.Lisicins- 2.v. 100m (11,8) un 400m (58,8), 3.v. tāllēkšanā (5,66), 1.v. šķēpa
m. (41,92).

Saulainā
1.
augusta
pusdienlaikā uz kuģa
“Isabelle”
pulcējās
aizrautīgākie
Lasīšanas
stafetes dalībnieki, lai
piedalītos
noslēguma
pasākumā. Jau no plkst.
11 Rīgas Pasažieru ostā
ieradās pirmie Lasīšanas
stafetes dalībnieki, lai
reģistrētos un saņemtu
uzkāpšanas kartes uz kuģa
"Isabelle". Pirms pasākuma dalībnieki un viņu viesi varēja mazliet aplūkot kuģi un
uzkāpt uz augšējā klāja, no kura paveras lielisks skats uz Rīgas torņiem.
Riebiņu vidusskola priecājas rezultātiem. Grupā 10-13 gadi tulkotāja Ieva Elsberga,
kas latviešu valodā ir tulkojusi grāmatas par Klanu kaķiem un sēriju "Dievi un
karotāji", pasniedza balvas - 50 eiro un grāmatu "Kā rakstīt radoši" laureātam
Ritvaram Vjaksei. Paldies Ritvaram par iesaistīšanos Lasīšanas stafetē!

3

Iesaistīšanās ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem
bezdarbniekiem” atbalsta pasākuma „Motivācijas
programma darba meklēšanai un mentora
pakalpojumi” realizācijā.
Individuālas un grupu konsultācijas, zināšanas, kas veicina
personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties
darba tirgū, vietējiem iedzīvotājiem sniedza Riebiņu vidusskolas
pedagogi Ineta Anspoka, Inna Zenovjeva,

Klavdija Zarāne.
Skolotājas Alla Solovjova, Anita Puncule, Solvita Volonte
projekta dalībniekiem ļāva ielūkoties radošajā procesā.
Mūsdienas raksturo straujas pārmaiņas un cilvēkiem
nepieciešams pielāgoties, jāmācās būt radošiem, jāvar
pieņemt netradicionāli risinājumi. Katrs cilvēks individuāli
spēj izpausties tikai darbībā, un tas ir mūsu personības
pašnoteikšanās veids.

Trešdien, 30.augustā, Stabulnieku KN un
Dravnieku pamatskolā norisinājās ikgadējā
Riebiņu novada izglītības iestāžu pedagogu
konference.
Ar uzrunu konferenci atklāja Riebiņu novada
izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka.
Dalībniekus sveica Riebiņu novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. Ar skaistām
dziesmām savu sveicienu pedagogiem sniedza
harizmātisko dziedātāju duets no Galēniem.
Interesantas idejas darbam saklausījām kursu nodarbības ,Audzināšana—personas pamatvērtību izkopšanas process” laikā.
Mēs, pedagogi, esam
pārdzīvojuši neskaitāmas
reformas. Laikam nav
otras tādas profesijas, kur
reformas
notiek
nepārtraukti. Kur mums
ņemt spēku, ja visu laiku
ir
jādzīvo
kā
uz
pulvermucas? Man pašai
spēku dod manas dzimtās
saknes un latgaliskais
visapkārt. Aicinu arī jūs atrast lietu, kas iedvesmo! Aicinu ikkatru pedagogu iekurināt savu sirds
gunskuriņu un degt tā, lai šī izdegšana nebūtu veltīga—lai jūsu sirds liesmas siltumā var sildīties
jūsu ģimene, kolēģi un skolēni! Lai jums pietiek spēka, lai ir iespējas pilnveidoties un attīstīties!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
Vārds “veiksme” ir radniecīgs darbības vārdam “veikt” un lietvārdam “veikums”.
13. jūlijā notika Vītolu fonda padomes sēde, kurā apstiprināja 2017./2018. mācību
gada plānotās stipendijas. Līgumi tika pagarināti ar 469 esošajiem stipendiātiem.
182 jaunieši saņems stipendiju pirmo reizi, 43 vēl paliek kandidātu sarakstā.
Prieks un lepnums par Riebiņu vidusskolas absolventēm Līgu Struku un Elīnu
Cakuli, kuras saņems Vītola fonda stipendiju studijām augstskolā! Paldies Riebiņu
novada sociālā centra vadītājai Sandrai Sprindžai, klases audzinātājai Innai Zenovjevai par sadarbību!
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Lietavas, kas augustā pārsteigušas Latgali,
p ā r sn ie d z a līd z š inē jo no vē r o ju mu
rekordus. Lietus appludināja daudzas mājas,
lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
infrastruktūras objektus. Plūdu nodarītos
kaitējumus mūsu skolā pagaidām cenšamies

novērst pašu spēkiem.
Mācību iestāžu gaiteņos un klašu telpās neskan
skolēnu balsis. Un kamēr bērni atpūšas, skolā, kā
ik vasaru, rit remonti. Remontdarbiem skolas
iekštelpās līdzekļi rasti no pašvaldības budžeta.
SIA „Rēzeknes būvserviss”
veica Riebiņu
vidusskolas kāpņu telpu remontu, angļu valodas
kabineta saremontēšana ir skolas tehniskā personāla ziņā. Klasēs norit uzkopšanas darbi. Ir domāts
par to, lai iekārtotu ikvienu telpu, kurā ikdienā veicam savus darba pienākumus. Tas tiek darīts,
domājot par mācību stundu efektivitātes celšanu. Paldies visiem tiem skolas CILVĒKIEM, kuri
seko, kā rit remontdarbi, kā ēka pošas skolēnu un pedagogu sagaidīšanai. Ar iestāžu gatavību
jaunajam mācību gadam 29.augustā iepazinās Riebiņu
novada domes vadība, speciālisti, deputāti.
Vienlaikus skolas vadība iesaistījās būvprojekta
izst rādē „R iebiņu vidussko las t erit or ijas
labiekārtojumam, sporta laukuma rekonstrukcijai un
būvprojekta autoruzraudzībai”, ko ļoti profesionāli
veica SIA „Rēzeknes Nams”.
Izglītības iestādes telpas veiksmīgi tika izmantotas arī
bērnu vasaras nometnes un sporta treniņnodarbību
jauniešiem organizēšanai sadarbībā ar projektu „Sporto
visa klase”, Latvijas Badmintona federāciju, biedrību
„Latvijas Sarkanais krusts”, “Veselības veicināšanas
biedrību’, biedrību “Rušonieši - sanākam, domājam,
darām”.
Uzņemtas divas svētceļnieku grupas no Aizkraukles
un Gulbenes 10. un 11.augustā. Ļoti labos apstākļos cilvēki nakšņoja sporta zālē, kur bija sildīts
ūdens, lai svētceļnieki varētu nomazgāties dušā. Par to rūpējas saimniecības daļas vadītājs Juris
Čižiks. Saņēmām lielu pateicību par sirsnīgo uzņemšanu, piemiņai -svētbildītes.
Pedagogi nenogurstoši apmeklēja tālākizglītības kursu programmas, piem. „Koučings izglītības
vadībā: efektīvai sadarbībai, plānošanai un mērķu sasniegšanai”, „Līdzdalība e-mācībās: iespējas
un paņēmieni”, „Atbalsts pedagogiem kompetenču apguvē”, „Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas
iespējas”, „Socionikas konsultants” u.c.
Pedagoģes Diāna Bravacka un Ilze Grigule iesaistījās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” darba plāna izstrādē. Sadarbojoties ar karjeras konsultanti Innu Zenovjevu,
notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes skolā.

