2018.gada jūnijs-augusts
1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Šajā dienā visā pasaulē
notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena. 1.jūnijā Latvijā
un mūsu novadā norisinājās arī Veselības un sporta nedēļa. Ņemot visu vērā, piektās klases kolektīvam
tika sarūpēts īpašs notikums – velopārgājiens dienas garumā ar vecāku un skolas atbalstu.
Latvijas skaistās ainavas var brīnišķīgi izbaudīt, braucot ar velosipēdu. Tā darījām arī mēs. Ceļojot ar divriteni, dabas ainavas un apskates objekti ir ieraugāmi labāk nekā steidzoties ar auto. Smagās piknika somas gan brauca Karīnas Semeņugas tēta mašīnā mums līdzās. Izbraucām rītā no skolas pagalma,
pusdienas ieturējām Feimaņu ezera krastā, bet vakariņas jau baudījām savās mājās. Kopā nobraucām 50
km. Paldies visiem par sportisko garu, kopābūšanu un veselīgi pavadītu dienu!
5.klases audzinātāja Mārīte Pokšāne

Latvijas čempionāts
vieglatlētikā
U-14 vecuma grupai
6. jūnijā Ogrē norisinājās LČ vieglatlētikā U
-14 vecuma grupā. Mūsu skolas audzēknis
Ilja Smoļins tajās uzrādīja augstus rezultātus.
Tāllēkšanā Ilja ierindojās 7.vietā, gandrīz
sasniedzot savu personīgo rekordu - 4,67m.
80m skrējienā arī atzīstams sniegums, finālskrējienā uzrādīts 13. labākais laiks (11,18).
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9. jūnijā rīkotās skaistās atvadas no vidusskolas
sadzīvē joprojām tiek sauktas par izlaidumu. Svētki Riebiņos ik reizi ir grandiozi, tajos jūtama skaista, saldsērīga un sapņaini romantiska noskaņa. Absolventiem var atnākt apsveicēji – radi, kādreizējie
un tagadējie draugi, skolotāji, kaimiņi. Vidējās
izglītības iegūšana sabiedrībā ir novērtēta, katrs lepojas ar jaunieti, kurš skolā mācījies 12 gadus.
Ar skaistiem vārdiem un dzeju vakara vadītāji Anita Randare un Rolands Naglis izteica prieku par dzīvi,
jaunību, par labu kopā dzīvošanu. Absolventus uzrunāja gan skolas direktore Ineta Anspoka, gan Riebiņu
pagasta pārvaldes vadītāja Ilga Kodore, gan Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna
Visocka, katram absolventam pasniegdama grāmatu un ziedus. Jauniešus gan ar nopietniem, gan joku pilniem priekšnesumiem sveica Riebiņu KC, jauniešu centrs „Pakāpieni”, deju kolektīvs ”Strūga”.
Ar sirsnīgiem ceļavārdiem savus audzēkņus lielajā dzīvē pavadīja arī klases audzinātāja Sanita Upeniece,
uzsverot skolas gados piedzīvoto draudzību un mīlestību, un novēlēja arī turpmākajā dzīves ceļā sastapt
daudz labu, atsaucīgu cilvēku. Savukārt vecāki pateicās skolai un izteica atzinību par skolas ieguldījumu
savu bērnu mācību sasniegumos un audzināšanā.
Riebiņu vidusskolas 12. klases skolēnu izlaidums Latvijas 100gades zīmē izskanējis. Atbalsta stipendiju
500 eiro apmērā, ko sarūpēja IZM, Finanšu ministrija sadarbībā ar VAS "Latvijas Loto" "Simtgades loterijas" ietvaros, saņēma Anastasija Kuzmenko, Latgales plānošanas reģiona pateicības pasniegtas Evijai
Meluškānei un Anastasijai Kuzmenko, apliecību par profesionālās pilnveides izglītību „Uzņēmējdarbības
pamati” ieguva 12.klases skolnieces Ieva Boļšakova un Diāna Berovska.
Jaunieši ir saņēmuši arī skolas piemiņas zīmi, kas aicina mācīties, strādāt un dot Latvijai to, kas pašiem
nācis līdzi kā neatņemams tautas mantojums: rakstura iezīmes, latviskās mentalitātes īpašības, sevis
apliecināšanas prasmes un daudz, daudz mērķu, uz kuriem vēl tiekties. Ziedi ieguls vāzēs un novītīs, bet
skolas gados gūtais nepazudīs nekad. Vienmēr ir mazliet smeldzīga sajūta, kad absolventi aiziet no skolas,
bet gaišs ir prieks, kad bērni pāraug savus vecākus un
skolotājus. Šie deviņi jaunieši ir īsti savas dzimtās zemes
patrioti un pēc gadiem dos ieguldījumu tās uzplaukumā.
Bet morālu spēku viņiem dos arī Riebiņu vidusskolas ceļamaize dzīvei!
Lai svinīgā svētku sajūta, savīdamās ar vieglām skumjām
un nostaļģiju, kļūst par lielisku ierakstu Jūsu dzīves grāmatā! Un katra rindiņa, lai saistās ar skolotājiem, kas mācīja Jūs rakstīt, lasīt, domāt, mīlēt, draudzēties un strādāt!
“Viens skaidrs - prātīgs mērķis , un tad uz to stūrēt ar
visu spēku!” (R. Blaumanis.)
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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Pamatskolas laiks –
tāds mirklis vien katra mūžā…

Iestājas klusums, svinīgas mūzikas pavadījumā 9.klases absolventi kopā
ar klases audzinātāju Irēnu Ormani ienāk zālē. Skan Latvijas himna, pēc
tam seko novada domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska uzruna. Apsveikuma vārdus teic skolas direktore Ineta Anspoka, Riebiņu novada KC,
jauniešu centrs „Pakāpieni”, senioru biedrība „Varavīksne”.

„Kā sapnis...
Kā pasaka...
Kā dzērvju skrējiens debesīs.”
Ziedi un dzīvesprieks, dāvanas un
pirmais, ļoti gaidītais izglītības dokuments, mīļo, tuvo cilvēku un draugu klātbūtne izlaidumā, laimes un
veiksmes vēlējumi, rokasspiedieni, mūzika, elegance un mīlestība – ziediem izrotātajā Riebiņu kultūras
namā 15. jūnija pēcpusdienā – noteikti paliks 9. klases kolektīva atmiņā ilgi jo ilgi.
Ar vislielāko sirsnību klases audzinātāja Irēna Ormane vēl absolventēm skaistu nākamo izglītības ceļu, kā arī izsaka lielu pateicību visiem mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrācijai, atsaucīgākajiem vecākiem, kā arī visiem, kas palīdzēja izlaidumam tapt un absolventiem piedzīvot skaisto izlaiduma dienu.
Par emocionāli aizkustinošo dziedājumu jāpasakās 8.klasers skolniecei Laurai Jermolovičai un viņas koncertmeistarei. Savukārt
skolēnu vecākiem par skolai dāvinātajām ābelītēm.
Nav cilvēka mūžā divu vienādu dienu, tāpat nav divu pilnīgi vienādu cilvēku pasaulē, nav bijis arī vienādu izlaidumu, divu vienādu klašu. Jūsu klasē šī patiesība bija ļoti
jūtama. Un, ja nu jūs visus varētu kā ziedus vainagā savīt vai ielikt vāzē jaunības verandā uz galda, iznāktu
varenraibs pušķis. Man šķiet, ka ir labi, ja šo pušķi var ielikt vienā vāzē. Labi būtu, ja tas priecētu mūs vēl
trīs vidusskolas gadus…
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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Miera skrējiens
2018
ir globāls stafetes veida skrējiens ar
lāpu pasaules sadraudzības vārdā.
Starptautiskā skrējēju komanda savā
ceļā satiek tūkstošiem cilvēku, stāstot tiem par mieru un aicinot pievienoties. Tas ir īpašs skrējiens no sirds uz sirdi. Skrējienā satiekas liels
un mazs, sportists un nesportists, kājām gājējs un riteņbraucējs. Skrējienā mēs ar mīļu, sirsnīgu smaidu dāvājam savu labo gribu, labo domu, mīlestību cilvēkam sev
līdzās. Nododot ceļojošo Miera lāpu no rokas rokā, no viena novada nākamajam, no savas valsts
kaimiņu valstij, mēs dāvājam savas labās domas un savu labo gribu pasaulei. Tas ir veids, kas sapni par draudzīgu, mierpilnu un laimīgu dzīvi uz zemes, vērš par realitāti.
Miera skrējiena miera lāpa pirmoreiz tika iedegta pirms 31 gada – 1987.gada 27.aprīlī. Šī
gada Miera skrējiens sākās 27. februārī Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā un finišēs 8. oktobrī Portugāles galvaspilsētā Lisabonā! Skrējiena laikā, kopumā gandrīz 8 mēnešu laikā, tiks mēroti vairāki
desmiti tūkstoši kilometru!
Arī mēs, Riebiņu novada iedzīvotāji, jau otro gadu pēc kārtas bijām šī vienojošā skrējiena
sastāvdaļa. Šogad kopā veicām vairākus desmitus kilometru, pārņemot stafeti no Preiļu novada un
nododot ceļojošo lāpu Viļānu novadam. Esam pagodināti un lepni par piedalīšanos Miera skrējiena
idejas nešanā! Ar medaļu “Lāčplēsis 2018” tika apbalvota Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja,
Riebiņu novada sporta metodiskās komisijas vadītāja Mārīte
Pokšāne par sirds darbu un aktīva dzīvesveida popularizēšanu
sabiedrībā. No sirds priecājamies!
Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne
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Riebiņu vidusskolas direktora vietnieks
Guntis Tjarvja saņem Latvijas kultūras
centra PATEICĪBU kā XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju
lieluzveduma „Māras zeme” laukuma asistents. Priecājamies no visas sirds!

Lieliski pavadīts laiks Madonā, jauniešu galvaspilsētā 2018, Jauniešu festivālā "Paspēt 12
stundās". Paldies jauniešu centram
“pakāpieni” un Riebiņu jauniešu Domei!

Riebiņu novada svētkos godina jauniešus: JAUNIETIS
NOMINĀCIJĀ: “Darba tikums”- Meinards Rudzāts,
JAUNIETIS NOMINĀCIJĀ: “Sports”- brāļi Iļja un
Ivans Piskunovi, JAUNIETIS NOMINĀCIJĀ:
“Brīvprātīgais darbs” -Evija Meluškāne. No sirds priecājamies par Riebiņu vidusskolas skolēniem un absolventiem.

“Kà ezeru, viesmilìbas
un lobu cylvàku novads
ņèmàm dalìbu "Rìgas
regatè 2018". Myužeigs
skaistums beja i byus
Rìbeņùs. “ (O. Bērziņš)

“Uzņemam enerģiju skaistajā Riebiņu novada viesu
namā "Rušonas muiža" un gatavojamies Rīgas regatei 2018! Mīļš paldies lieliskajai TV 24 komandai,
šarmantajiem Riebiņu novada komandas "Myužeigs
skaistums" dalībniekiem un Rušonas muižai par
uzņemšanu un viesmīlību!” (I.Pokšāne)
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Vasara viena no raženākām sacensību sezonām vieglatlētiem. Sākās viss 26.maijā kur no mūsu skolas aktīvākie startēja vieglatlētikas 4-cīņā. Uz goda pjedestāla kāpa Nikita Baikovs, Arturs Valters, Viktorija
Pauniņa un Raivis Šeršņovs.
2.jūnijā Preiļu novada čempionātā pieaugušajiem un jaunatnei labāko trijiekā ierindojās Gatis Pokšāns,
Nikita Baikovs, Arturs Valters, Amanda Klindžāne, Viktorija Pauniņa, Anastasija Leitāne, Uldis
Pauniņš un Iļja Smolins.

11. un 12. jūnijā Zemgales olimpiskā centra stadionā notika sacensības Baltijas bērnu vieglatlētikas festivāls, kurā tika noskaidrots Latvijas izlases sastāvs dalībai starpvalstu bērnu sacensībās Polijā. Sacensībās
tika aicināti piedalīties Latvijas skolu, sporta skolu, klubu, biedrību jaunie vieglatlēti un uzaicinātās komandas no Igaunijas un Lietuvas – 2005., 2006. un 2007. gadā dzimušie zēni un meitenes. Preiļu novada Bērnu
un jauniešu skolu šajās sacensībās pārstāvēja pieci sportisti – A.Valters, N.Baikovs, I.Smolins, G.Pokšāns
un I.Vilcāns. Ļoti veiksmīgi starti izdevās Nikitam Baikovam – II.v. tāllēkšanā (4.54m) un Arturam Valteram III.v. 60m. skriešanā (8.74), kā arī I.v. augstlēkšanā (1.44m). Tieši kā labākais augstlēcējs
2007.g.dz. grupā Arturs tika uzaicināts pārstāvēt Latvijas izlasi starptautiskās bērnu valstsvienību sacensībās Polijā 21.jūnijā Lowicz pilsētā kur izcīnīja 2.v.(1.40m) piekāpjoties ungāru sportistam.
Krāslavas SS atklātās sacensības vieglatlētikā notika 13.jūlijā. Sacensībās piedalījās arī sportisti no Baltkrievijas. Ar medaļām un personīgo rekordu atgriezās mājās Arturs Valters un Nikita Baikovs.
Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne

„Spēka vārds, no domas ņemts,
caur muti teikts, pa ausi dzirdēts,
atgriežas atpakaļ pie domas un
pieaug spēkā.” (Līga Reitere)
Pērnruden ventiņu stāstniece Līga Reitere viesojās mūsu skolā un tikās ar skolēniem, vērsdama viņu uzmanību glītas rakstīšanas nozīmei cilvēka dzīvē, stāstīdama
par latviešu valodas daudzveidību, īpaši par tāmnieku dialektu, kā arī likdama saprast, cik nozīmīga saikne starp valodu un cilvēka dzīvi ir vispār.
13. augustā Līga Reitere atkal apmeklēja Riebiņu vidusskolu. Šoreiz viņa vadīja semināru „Vārda spēks”
skolotājiem. Stāstniece uzsvēra vārda saikni ar domu, akcentēja katra cilvēka unikalitāti, jo izteiktais vārds rada katram savu „bildi”. Lektore dalījās ar daudziem saviem secinājumiem par mācīšanu un mācīšanos, deva arī praktiskus
padomus un piedāvāja vingrinājumus. Tāpat stāstniece, izdziedot tautas dziesmu, aicināja aizdomāties par latviešu
dainu dziļumu, tajās pateiktā nozīmīgumu un senču gudrību. Daudz vērtīgu atziņu klausītāji dzirdēja arī par ritma
nozīmīgumu dzīvē, sadzīvē, mācīšanā, jo ritms sakārto, tas palīdz ieviest lietu kārtību.
Dzirdētais ļoti pozitīvā un humorpilnā gaisotnē mudināja domāt gan par jauno mācību gadu un atkaltikšanos
ar audzēkņiem un kolēģiem, gan ieskatīties katram pašam sevī. Paldies par šo semināru!
Direktora vietniece Rita Pudāne
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27. augustā 30 Riebiņu novada skolu skolēni devās izzinošā ek- s k u r s i j ā “ C e ļ ā
pie savas profesijas”, ka tika organizēta ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pirmā tika apmeklēta Skrīveru mājas saldējuma ražotne, kur skolēni iepazina ražotnes darba vidi, specifiku, uzņēmumā nodarbinātās profesijas, bet saldējuma meistara profesiju iepazina tuvplānā – vēroja amata prasmju paraugdemonstrējumus, iepazina profesijas veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, kā arī izzināja saldējuma meistara profesijas veikšanai nepieciešamās zināšanas un
prasmes, klausījās stāstījumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu saldējuma ražošanas nozarē, par produkcijas
realizācijas iespējām, par karjeras iespējām šajā nozarē, saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Vēlāk tika dota iespēja arī pašiem “pielaikot” saldējuma meistara profesiju – profesionāļa vadībā pagatavot
savu mājas saldējumu.
Tālāk ceļš veda uz Ādažiem, kur tika apmeklēta čipsu ražotne, kas strādā ar daudz lielāku vērienu nekā iepriekš apmeklētā ražotne. Šeit tika iepazītas kartupeļu uzglabāšanas noliktavas, izzināti nodarbināto profesiju darba pienākumi. Atraktīvā veidā, ar video palīdzību varēja iepazīt čipsu ražošanas un iepakošanas
procesu, vēlāk ražošanas cehu un tajā notiekošos procesus varēja vērot caur speciāli ierīkotiem logiem. Pēc
čipsu ražošanas procesa iepazīšanas, vajadzēja pašiem ķerties pie darba – pagatavot un iepakot katram savus “ideālos” čipsus. Vēlāk skolēni tika iepazīstināti ar pārtikas ražošanā ļoti nozīmīgu profesiju – degustators, pārrunu rezultātā tika noskaidrots, kas jāzina un jāprot šīs profesijas pārstāvim. Arī šo profesiju skolēniem bija iespējams “pielaikot”, nosakot garšu nianses vairākām čipsu šķirnēm. Noslēgumā tika pārrunāts,
cik liels profesiju klāsts ir pārstāvēts uzņēmumā, noskaidrotas karjeras iespējas šeit, kā arī saņemtas atbildes uz visiem interesentu jautājumiem.
Trešā ekskursijas pietura bija Siguldas papīrmākslas darbnīca “Viktora vēstules”, kur no birojā izlietotā un
iznīcinātā papīra tiek pagatavots jauns papīrs, kuru izmanto mākslinieciskiem mērķiem. Šeit skolēni tika
iepazīstināti ar dažādiem papīra veidiem, tā pagatavošanas izejvielām un izmantošanas iespējām. Tika
sniegti papīra pagatavošanas paraugdemonstrējumi, iesaistot darbībā arī pašus skolēnus un norādot uz veiksmīga galarezultāta iegūšanai nepieciešamajām darbībām un niansēm. No sagatavotās masas katrs pagatavoja grāmatzīmi, kuru radoši izdekorēja, tādējādi iepazīstot pilnu gatavās produkcijas pagatavošanas ciklu
–
no sīkām biroja papīra strēmelēm līdz jaunam, interesantam un mākslinieciskam produktam, kuru var veiksmīgi realizēt tirgū. Lolita Šmukste, pedagogs karjeras konsultants
No 15.-18.augustam Ventspils Pārventas pamatskolā norisinājās ikgadējais Ekoskolu vasaras
forums jauniešiem. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja ekopadomes dalībnieces Jūlija Vaivode, Laura Stabulniece, Sintija Verza un Evija Bergmane- Sprūdža. Ierodoties Ventspils Pārventas
pamatskolā, dalībniekus sagaidīja organizatori.
Visi dalībnieki tika sadalīti vairākās grupās ar
vadītājiem. Dienas gaitā gan sportojām, gan spēlējam dažādas atraktīvas spēles, kuras palīdzēja
iepazīt viens otru. Turpmākās divas dienas bija veltītas nodarbībām un lekcijām, kuru laikā bija iespēja uzzināt par
svarīgākajām vides problēmām un to risinājumiem, kā arī videi draudzīgu gatavošanu un iegūt līderiem nepieciešamās
prasmes. Pēdējā dienā dalījāmies iespaidos un ar paveiktiem darbiem foruma laikā. Nometnē bija jāievēro strikti noteikts dienas režīms kā arī ēdienreizēs netika doti dzīvnieku valsts izcelsmes produkti. Dienas beigās mūs gaidīja 6
stundu garš ceļš mājup, bet tas bija tā vērts atzīst Riebiņu vidusskolas skolnieces. Paldies Ekoskolu foruma organizatoriem un grupu vadītājiem, kā arī mūsu ekopadomes koordinatorei, skolas direktorei un vecākiem par atbalstu!
Foruma dalībnieces Jūlija Vaivode un Laura Stabulniece
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28. augustā Riebiņu vidusskolas projekta „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” komanda (Diāna Bravacka, Natālija Smukša, Ārija Pudule, Kristīna Tjarvja) piedalījās pieredzes seminārā „Medijpratības diena”, kas notika Līvānu 1. vidusskolā. Riebiņu un Līvānu vidusskolas komandas dalījās savā pieredzē par
projekta realizācijas idejām savās skolās. Esam gandarīti par savu un kolēģu paveikto darbu medijpratības
kontekstā, kā arī par iespēju izglītot un sniegt savu pieredzi citu skolu kolēģiem. Savu paldies sakām Riebiņu novada domei par transporta organizēšanu.
Direktora vietniece Natālija Smukša

Dienas moto bija Imanta Ziedoņa vērīgie vārdi: ”Šausmīgi daudz taisnību. Nojukt var, ja nav
savējās.” Tāpēc skolu komandu pieredzes stāstos
varēja dzirdēt un atraktīvi piedalīties spēlē, kā rodas viltus ziņa, kā medijpratības jautājumus var
veiksmīgi integrēt mācību stundu laikā, cik atšķirīga ir viena diena Latvijā sabiedriskajos un komerciālajos medijos u.tt. Izglītojošs bija lektores Ritas
Rudušas priekšlasījums par satura lamatām medijos
un Ievas Stūres stāstījums par mūsdienu mediju
spēku, viltus ziņām, cilvēku uzvedību un vilkmi
mediju jūrā.
Vai Tev ir savējā taisnība?

Šogad jau ceturto reizi apgāds "Zvaigzne ABC"
izsludināja grāmatu "Lasīšanas stafeti 2018".
Tās mērķis ir popularizēt grāmatu lasīšanu
(īpašu uzmanību pievēršot jaunizdotajām grāmatām) un veicināt sarunas par grāmatām bērnu
un jauniešu vidū. Jauno lasītāju uzdevums
"Lasīšanas stafetē" ir iesniegt savas atsauksmes
un dalīties ar tām sociālajos tīklos. Atsauksmes
par izlasīto vērtē žūrija (skolotāji, literāti un iepriekšējo "Lasīšanas stafešu" uzvarētāji).
Zvaigznes ABC Lasīšanas stafete Riebiņu vidusskolas dalībniekiem noslēgusies veiksmīgi Ritvaram Vjaksem specbalva - interaktīvā enciklopēdija CD formātā, Gunitai Vjaksei - 50
eiro prēmija. Bērnu veikums ir neatkārtojams!
Paldies par uzņēmību, vecākiem par atbalstu, Zvaigznei ABC par iespēju un svētkiem!
"Lasīšanas stafete" šogad notika no 14. maija līdz 22. jūlijam. Lasīšanas stafetes Noslēguma pasākums bija 9. augustā uz kuģa "Romantika". Protams, nenovērtējama bija tikšanās klātienē ar populāru bērnu grāmatu autoriem, iespēja ar viņiem parunāties. Ieguvējs bija ikviens dalībnieks, jo izlasītā grāmata ir vērtība, kuru neviens nevar atņemt. Konkursa laikā bija radoša sacensība bērnu vidū, laika gaitā tika iegūti draugi un pēc konkursa secinājums, ka ir ļoti interesantas grāmatas bērniem jaunākajā latviešu literatūrā, kas ir aizraujošas un mūsdienīgas.

