2017.gada jūnijs

Ir kāds ceļš starp Apakšu un Augšu, ceļš, kas neved
ārā, bet uz iekšu. Meklē pats un negaidi, kad saukšu.
Katram pašam jāvirzās uz Priekšu!

No 1. līdz 2. jūnijam
Stalbes vidusskolā
norisinājās
UNESCO Jauniešu
vasaras skola, kas
pulcēja zinātkārus
un drosmīgus
jauniešus no
Ādažiem, Kuldīgas,
Rīgas, Riebiņiem un
Stalbes.
Tās dalībniekiem bija
iespēja iepazīt ANO
sistēmu, UNESCO darbību un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī augstskolu ekspertu
vadībā rakstīt un aizstāvēt rezolūcijas. UNESCO Jauniešu vasaras skola norisinājās ANO
modelēšanas spēles formātā. Kopumā tika izstrādātas piecas rezolūcijas, no kurām divas bija
veltītas ilgtspējīgai attīstībai, CO2 izmešu samazināšanai, klimata pārmaiņu radīto seku
novēršanai, bet trīs – Sīrijas konflikta risināšanai, īpaši akcentējot nepieciešamību mazināt
militāro klātbūtni reģionā un nodrošināt cilvēktiesības Sīrijas iedzīvotājiem kara skartajās
teritorijās. Riebiņu vidusskolu apmācībās pārstāvēja Sandis Sparāns un Edgars Lipko.
Mācību gadam noslēdzoties, vieglatlētikas sezona
tikai sākas. Nupat Iecavā notika Latvijas čempionāts
U-14 vecuma grupai, kur savu sacensību pieredzi
bagātināt devās arī mūsu skolas skolniece Evelīna
Upeniece. Šī bija tā reize, kad nācās pārvarēt ne tikai
sacīkšu spriedzi, bet arī lietainos laika apstākļus
visas dienas garumā. Neskatoties uz to, Evelīna
drošsirdīgi meta šķēpu, piedalījās 80m un stafetes
skrējienā.
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Šogad aprit 76 gadi kopš 14. jūnija
deportācijas. Jau septiņpadsmito gadu
fonds „Sibīrijas bērni” (fonda vadītāja
Dzintra Geka) aicina pulcēties kopā,
pieminot uz Sibīriju izsūtītos cilvēkus.
Arī šogad tieši 14. jūnijā Valsts
Prezidenta pilī notika konference
„1941. gada 14. jūnija piemiņai”.
Konferences laikā tika apbalvoti
sacerējumu un zīmējumu konkursa
„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 –
TRIMDAS BĒRNI 1944” Latvijas
vēsture Latvijas simtgadei laureāti.
Vairākus gadus pēc kārtas Riebiņu
vidusskolas audzēkņi ir piedalījušies
sacerējumu konkursos. Šogad skolu
pārstāvēja 12. klases skolnieču Elīnas Cakules un Līgas Strukas darbi. Līgas Strukas radošais darbs tika
novērtēts ar 3. vietu un naudas balvu.
Pateicoties „Sibīrijas bērnu” fondam, arī jaunatne zina un atceras šī drūmā notikuma ainas, jo Dzintras
Gekas vadībā ir izveidotas filmas, izdotas grāmatas un apzināti Sibīrijā palikušo cilvēku radinieki.
Riebiņu vidusskolas skolotāja Irēna Ormane

Riebiņu vidusskolas
audzēkņi atkārtoti
piedalās konkursa finālā
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) rīkotajā
konkursā jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem
„Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2017”, iespēju
piedalīties fināla sacensībās atkal saņēma Riebiņu
vidusskolas komanda. Sacensības notika Biķernieku
sporta kompleksā 24 komandu konkurencē.
Šajā gadā CSDD jauno velosipēdistu sacensību pirmajā kārtā
noskaidroti uzvarētāji 32 atlases posmos dažādās Latvijas pilsētās un novados. Pirmās kārtas
sacensībās piedalījās vairāk kā 2000 bērnu. Sacensību dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par
ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību, jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība,
jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jāveic praktiskā braukšana.
Jauno velosipēdistu sacensību pirmās kārtas dalībnieki neslēpa prieku par to, ka šogad varēja iegūt
arī velosipēda vadītāja apliecību, ko mūsu skolēni arī izmantoja.
CSDD katru gadu ar īpašām sacensībām jaunajiem velosipēdistiem veicina drošību uz ceļiem. Katrs,
kurš ir piedalījies un ieguvis jaunas zināšanas un prasmes, pēc tam var justies daudz pārliecinošāk un
drošāk uz ceļiem gan pilsētās, gan ārpus tām. „Jauno satiksmes dalībnieku forumu”, lai uzlabotu
skolēnu zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošībā, CSDD rīko jau 24. gadu pēc kārtas.
Paldies Riebiņu vidusskolas pedagogiem Valērijam Jurkānam un Innai Zenovjevai par
mērķtiecīgo darbu un skolēnu gatavošanu konkursam!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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Izlaidums- viens no
skaistākajiem notikumiem
jaunieša dzīvē. 9.jūnijā
Riebiņu kultūras centrā
savu izlaidumu svinēja
Riebiņu vidusskolas
9.klašu skolēni. Šogad
savu pirmo izglītības
dokumentu saņēma
21absolvents.

Izskanot daudzajiem pateicības vārdiem jauniešos bija
jaušama sapratne par izglītības turpināšanu un nozīmi
turpmākajā dzīvē. Riebiņu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jāzeps Ivanāns vēlēja sapņot un piepildīt pašus
drosmīgākos sapņus, pat tos, kuri šobrīd liekas nereāli.
Skolas direktores Ineta Anspokas uzrunā jaunieši tika
aicināti neapstāties pie sasniegtā un turpināt izglītību.
Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna
Visocka absolventiem veltīja speciālas dzejas rindas.
Pateicības ziedi gūlās klases audzinātāju Mārītes
Pokšānes un Ārijas Bergmanes-Sprūdžas rokās.
Absolventi un vecāki teica lielu paldies Riebiņu novada domei, skolas direktorei, visiem skolotājiem un
tehniskajiem darbiniekiem Vecāki skolai kā pateicību dāvināja piemiņas karogu.
"Ceļa sākumā mūs pārņem bailes; mēs gribam visu izdarīt pareizi. Bet dzīve mums tikai viena – kurš tad
izgudrojis šo „pareizi”. Paraugs noder vien salīdzināšanai, lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. Mēs bieži
apbrīnojam citu cilvēku gājumu un tikpat bieži varam mācīties no citu cilvēku kļūdām. Taču, kā veidot savu
dzīvi labāku, – katra paša ziņā." /Paulu Koelju/
Gaidīsim jūs mūsu skolas 10.klasē, lai kopā aizvadītu jaukus, interesantus trīs vidusskolas gadus!
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Skola – vieta, kur kūsā enerģija un kur jaunības degsme jūtama ik uz soļa. Iet gadi,
paaudze seko paaudzei, mainās skolēni un skolotāji, bet skola paliek. Paliek, lai
nestu gaismu, lai palīdzētu meklēt atbildes uz mūžīgo „kāpēc”, dāvātu no sava
uzkrātā garīgā spēka katram, kas vēlējies saņemt daļu no šīs gaismas...
17. jūnijā Riebiņu vidusskolas 12. klases absolventi teica atvadas savai skolai.
Gandarījums vecākiem un skolas darba novērtējums izskanēja Ministru prezidenta
Māra Kučinska Atzinībā absolventei Elīnai Cakulei. Tajā uzsvērts, ka izglītoti cilvēki
ir vērtība savai ģimenei, savai pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās zināšanas dos
iespēju sasniegt profesionālās virsotnes un vairos līdzcilvēku labklājību.
Svinīgajā brīdī labus ceļavārdus absolventiem teica radi un draugi, skolas direktore
Ineta Anspoka, Riebiņu pagasta pārvaldes vadītāja Ilga Kodore, Izglītības jautājumu
koordinatore Evelīna Visocka, Riebiņu jauniešu centra “Pakāpieni “ vadītāja Liene
Ustupe, Riebiņu CB vadītāja Olga Ribinicka, Riebiņu katoļu draudzes priesteris
Česlavs Mikšto, klases audzinātāja Inna Zenovjeva, pasākuma vadītāji Ieva
Boļšakova un Andrejs Holopovs, skolas pedagogi.
Prieks par jauniešiem, kuri savā vidusskolas laikā papildus apguva Uzņēmējdarbības
un menedžmenta akadēmijas programmu „Uzņēmējdarbības pamati”, kļūstot par
konkurētspējīgākiem darba tirgū salīdzinājumā ar saviem vienaudžiem. Akadēmijas
apliecības saņēma Elīna Cakule un Margarita Zabalujeva. Sporta skolas apliecību
godam nopelnīja Arturs
Stabulnieks.
Priekšā
centralizēto
eksāmenu
rezultātu
gaidīšanas laiks un
studiju
programmu
izvēle augstskolās.
Vēlam veiksmi!
Paldies saku Dieviņam
Šis darbiņš padarīts.
Citu jaunu iesākdami,
Lūgsim Dievu palīgā.
Lai jauniešiem izdodas realizēt visas savas ieceres un atrast īsto vietu jaunajā dzīves posmā!

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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29.jūnijs - Riebiņu katoļu draudzē notika dievkalpojums, veltīts
Svētajam Pēterim un Svētajam Pāvilam. Zīmīgs notikums bija arī Riebiņu
vidusskolas bērniem - 3. klases skolēniem
Katrīnai Dambai, Gunitai Vjaksei, Emīlam
Bramanim, Vladislavam Leitānam un Gatim
Pokšānam, jo šajā dienā bērni saņēma savu
pirmo svēto Komūniju. Katehēzes kursu
vadīja kristīgās mācības skolotāja Sanita
Upeniece un priesteris Česlavs Mikšto.

„Aktīvākie
Riebiņu novada
sportisti izbaudīja interesantu un slapju
"Pasaules Miera Skrējienu!" Uz robežas
Rēzeknes novads-Riebiņu novads
saņēmām skrējiena lāpu, ar kuru
izskrējām līdz pat vietai, kur
robežojas Riebiņu novads ar
Aglonas novadu! Un tā lāpa ceļo
jau vairākas dienas no Krievijas
caur Latviju uz Baltkrieviju, bet
kopumā jau 30 gadus pa visu
pasauli!”- Evija Meluškāne(12.kl.),
skrējiena dalībniece komentēja
piedzīvoto .

Miera skrējiens – Peace Run
skriešanas palīdzību apvienot

– ir pasaules mēroga globāls stafetes veida skrējiens, kura mērķis ir ar
cilvēkus no visdažādākajām pasaules daļām.

Bija patīkami ka mēs - Riebiņu vidusskolas skolēni Nikita Baikovs, Gatis Pokšāns, Kristaps Lisicins, aktīvākie novada jaunieši
un skolas absolventi- Artūrs Meluškāns un Dainis
Gorins , kā arī Rušonas sporta skolotājs Ilgvars Kalvāns
un Riebiņu sporta skolotāja Mārīte Pokšāne, 13km.
distanci skrējām kopā ar dalībniekiem no Krievijas
(7cilv.) un Latvijas posma organizatoriem (7cilv.) Liels
gods būt kopā ar tik gaišiem cilvēkiem.
Paldies Baibai Mennikai ka uzrunāja mani piedalīties
šajā labas gribas akcijā un novadniekiem par
atsaucību! Ievadītas sarunas, ka nākošgad šī labas gribas
akcija atkal ies pa Riebiņu novadu, bet jau būs iekļauta
lielāka teritorija. Ir fantastiska sajūta pieskarties Miera
lāpai un nodod to no rokas rokā. Saņemot piemiņas
sertifikātus un balviņas atradu tādu ierakstu- „Miers
sākas ar mani!” Tiešām-skrienot stiprinās mūsu kopējā
tiekšanās pēc miera un harmonijas sevī un savā starpā.
Vairāk informācijas par skrējienu var atrast
www.peacerun.org/lv, kā arī mūsu bildes daudz ko
izsaka!
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30.jūnijs.

Centralizēto

eksāmenu
sertifikātu
un
atestātu par vispārējo vidējo
izglītību izsniegšana.
Matemātika, latviešu

valoda

un svešvaloda bija obligātie
eksāmeni, ko kārtoja visi
vispārējās vidējās izglītības
ieguvēji. Angļu valodu mūsu
skolā kārtot bija izvēlējušies 8
skolēni, krievu valodu -34,
bioloģiju, fiziku, ķīmiju un
Latvijas un
pasaules

vēsturi

kārtoja
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skolēns.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi
centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās
izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu
katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība
punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Procentuālais
vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs
(EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (4069%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts
atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos.

Preiļu novada čempionāts
vieglatlētikā pieaugušajiem un
jaunatnei
Noslēgušies vēl 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 skaistām medaļām.
Jāuzslavē 4.kl. skolēni, kuri, neskatoties uz
to, ka bija jaunāki savā vecuma grupā, spēja
izgriezt pogas pārējiem: N. Baikovs-3.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 Sprūdža- 1.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).

