
   

 

2019.gada maijs 
Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidus-

skolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums - sabiedrības intereses. Vairāk informācijas: www.riebini.lv/pda  

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. 

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. 

Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. 

(Jānis Jaunsudrabiņš) 

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā! 

Šogad, kad īpaši tiekam aicināti godināt mūsdienu Latvijas varoņus, vēlam, 

lai ikvienam līdzās būtu cilvēki, kas ar lepnumu un prieku, spītējot grūtī-

bām, izvēlas rīkoties un nepalikt vienaldzīgi.  

Neatkarības dienas priekšvakarā skolas saime pulcējās, lai kopā domās iz-

staigātu 4.maija notikumus 1990.gadā un lai vienotos latviešu tautas dzies-

mās, kas spēcina, dod prieku un līksmi, kas palīdz darbā un sniedz padomu. 
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2. maijā programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 

10. klases skolēni ciemojās Daugavpilī. Apmeklējām 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centru – daudzfun-

kcionālo laikmetīgās mākslas un kultūras centru Dau-

gavpils cietoksnī, kur bija iespēja apskatīt gan pasaulē 

slavenā mākslinieka ekspozīciju, gan mūsdienu autoru 

darbu izstādes, kā arī uzzināt par Daugavpils cietokšņa vēsturi, notikumiem un cilvēkiem. Bet vakarā mūs 

gaidīja galvenais brauciena mērķis – V.Šekspīra lugas iestudējums „Hamlets” Daugavpils teātrī, kas vienal-

dzīgu neatstāja nevienu. Emocijas, izjūtas, pārdomas... Un tā doma – brauksim vēl uz citu izrādi!  Pateica-

mies par iespēju, organizēšanu un atbalstu!                                                    10.klase un audzinātāja 

2019. gada 8. maijā Riebiņu 

vidusskolas 11. – 12. klašu 

skolēni piedalījās karjeras 

attīstības atbalsta pasākumā 

“Manas iespējas profesiju 

pasaulē”, kura laikā izman-

toja iespēju apmeklēt Atvēr-

to durvju dienu Valsts pār-

valdes iestādēs – apmeklēja Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī jauno profesionāļu meistarības konkur-

su Skills Latvia 2019. Pasākums tika organizēts un īstenots ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Izglītības un zinātnes ministrijā skolēnus 

iepazīstināja ar brīvprātīgā darba iespējām Latvijā un Eiropā, par tā nozīmi un lomu turpmākajā karjeras 

veidošanas ceļā. Skolēni saprata, ka, iesaistoties brīvprātīgajā darbā, tiek veidotas tādas turpmākajam dar-

bam un dzīvei nepieciešamas zināšanas un prasmes kā komunikācija, darbs komandā, spēja pielāgoties ap-

stākļiem, spēja ātri reaģēt neparedzētās situācijās. Sevišķi aizraujoši un motivējoši bija brīvprātīgā darba 

veicēju pieredzes stāsti, kas vidusskolēnos izraisīja īpašu interesi. Sarunu laikā tika gūta atziņa, ka brīvprā-

tīgais darbs – tā ir iespēja uzkrāt darba pieredzi, kas tik nepieciešamas jaunajiem speciālistiem darba mek-

lējumos. Savukārt, apmeklējot jauno profesionāļu meistarības konkursu Skills Latvia 2019 Ķīpsalas izstāžu 

centrā, varēja vērot konkursa dalībnieku profesionālo prasmju paraugdemonstrējumus, izmēģināt prasmes 

sev interesējošā profesijā, tikties ar daudzu profesiju pārstāvjiem, izzināt profesionālo skolu mācību prog-

rammu piedāvājumu un karjeras iespējas profesijā. Mūsu skolēni “pielaikoja” zobu higiēnista, rentgenolo-

ga, smagās tehnikas apkopes mehāniķa, fotogrāfa, meža tehnikas vadītāja, ugunsdzēsēja, militārās jomas un 

daudzas citas profesijas.                                                       Lolita Šmukste Pedagogs karjeras konsultants  

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Manas iespējas profesiju pasaulē”  

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi Daugavpilī 
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Mūsu vidusskolēni -

11.klase, piedaloties kon-

kursā "Gada jaunais auto-

vadītājs", nonākuši 30 Lat-

vijas uzvarētājskolu skaitā. 

Tāpēc  3. maijā pie mums 

viesos ieradās "Gada auto-

vadītājs" instruktori ar 

auto apgāšanās simula-

toru un alkohola reibu-

mu imitējošajām bril-

lēm. Ne tikai teorētiski 

jautājumi un atbildes, bet arī pašiem iespēja izmēģināt! Lai arī izmēģinājuši, visi 

ceram, ka tā dzīvē ne- notiks! Konkursu organizē CSDD un OCTA. Konkurss tiek 

finansēts no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas prēmijām, ko apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita biedrības „Latvijas Trans-

portlīdzekļu apdrošinātāju birojs” kontā. 

 Jau otro gadu Riebiņu vidusskolā darbojas ESF izglītības pro-

jekts “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Projektā iesaistītajiem skolēniem bija iespēja doties divās mācību 

ekskursijās uz vides objektiem. Šīs pavasara ekskursijas mērķis 

bija iepazīt Vidzemes augstieni.  Kā pirmais pieturas punkts bija 

kazu saimniecība “Līvi”, kura Latvijā pazīstama ar savu kazas 

siera produkciju. Humora pilnais saimniecības īpašnieks Rai-

monds Melderis izrādīja mums savu kazu valstību. Skolēniem 

bija iespēja samīļot kazlēnus, nodegustēt dažādus sierus. 

Tālāk tika veikts ceļš caur Vecpiebalgu, Cēsīm uz Stalbes pagasta 

“Vējiņiem”. Tur atrodas Latvijā vienīgās dabīgas izcelsmes 

smilšakmens alas un pazemes ezeri  Braslas upes krastos. 

Nelielā pietura 

pie Sietiņieža 

ļāva iepazīt Vid-

z e m e s  u p j u 

smilšakmens stāvos krastus. 

Visvairāk pārsteidza krasās ainavas maiņas, līdzenumiem 

Latgalē mijoties ar Vidzemes pauguriem un kalniem. Īpaši 

tas bija redzams uzkāpjot Brežģu skatu tornī. Un skolēniem 

bija iespēja vēlreiz pārliecināties, ka Latvija ir mežu zeme. 

Ekskursijas galapunkts bija Valmieras dabas Sajūtu parks. 

Parkā varēja doties pa-

staigā pa Baskāju taku, 

iepazīstot dažādus dabas 

objektus-dzīvnieku pē-

das, kukaiņu viesnīcu un 

meža skudru pūzni. 

Drosmīgākie  pamēģinā-

ja savus spēkus Koku 

takā, gūstot neaprakstā-

mus iespaidus pārbrau-

cienā pāri Gaujai. Paldies skolēniem par dalību ekskursijā un skolotājām 

Allai Solovjovai un Silvijai Avotiņai par atbalstu un palīdzību. 

Projekta pedagoģe Ilze Grigule 

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitāte 
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8. un 9. maijā Vārkavas stadionā valdīja liela rosība. Tur bija sapulcējušies ātrākie, 

spēcīgākie, izturīgākie un veiklākie starpnovadu skolu vieglatlēti. Arī  Riebiņu vi-

dusskolu pārstāvēja kupls skaits sportistu, kuri kopumā izcīnīja 33 godalgotas vie-

tas! No sirds priecājamies un sveicam! 

Latgales reģiona skolēnu sporta sacensības vieglatlētikā  

„Vidusskolu kauss” un „Jauno vieglatlētu kauss” 
Mūsu sportistu gaitas turpinās. Arī Latgales reģiona vieglatlētikas sacensībās 

Rēzeknē 14.maijā gūti jauni sasniegumi. A. Briškam- 1.v. šķēpa mešanā (46,92m) 

un 2.v. lodes grūšanā (11,56m), S. Verzai – 2.v. šķēpa mešanā (25,08m), R. Šeršņo-

vam- 3.v. 400m skrējienā (57,29sek.), V. Pauniņai – 2.v. lodes grūšanā (9,72m). U. 

Pauniņam (400m, t/l) un E. Bergmanei-Sprūdžai (t/l, a/l).  

Paldies skolas vadībai par iespēju nokļūt arī uz tālākām sacensībām! Sirsnīgi 

pateicos darbīgajām pavārītēm, kuras nekad sportistus neatstāj tukšiem vēderiem un 

trenerītei Skaidrītei Vulānei par sportiskā gara un formas uzturēšanu.  
Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 
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Riebiņu vidusskolas  

4.-5.klases skolēni – jaunie satiksmes dalībnieki! 
 

„Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku foruma” pirmā kārta notika 15.maijā 

Preiļos. Konkursu organizēja un vadīja VAS „Ceļu satiksmes drošības direkci-

ja” (CSDD). 

Konkursa mērķis - paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautā-

jumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā 

stāvokļa pārbaudes jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situ-

ācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Foruma sacensību uzdevums ir 

veidot skolēnos pareizas uzvedības iemaņas, taktisku un iejūtīgu attieksmi pret citiem satiksmes 

dalībniekiem. 

Ikvienam transportlīdzekļa vadītājam, arī velosipēda, pirms uzsākt patstāvīgas gaitas uz 

ielām un ceļiem, jāapgūst noteiktas transportlīdzekļa vadīšanas prasmes.  

Kopā no mūsu skolas konkursā piedalījās 17 skolēni no 4.-5.klases. Sacensības sastāvēja 

no teorētiskajiem un praktiskajiem pārbaudījumiem. Tā, teorētiski jāzina par ceļu satiksmes notei-

kumiem un satiksmes drošības jautājumiem - velosipēdu vadītāju kvalifikācijas eksāmens. Pirmās 

palīdzības jautājumi un praktisko manipulāciju tēmas bija: rīcības secība negadījuma vietā, dzīvī-

bai bīstama asiņošana, termiskie bojājumi, ķīmiskie apdegumi, saindēšanās, traumas un citas. Sta-

cijā „Velosipēda tehniskais stāvoklis” - dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par velosi-

pēda mezgliem un sistēmām, to ekspluatācijas un kopšanas nosacījumiem. Bija arī praktiskās 

braukšanas iemaņu pārbaudījumi, piemērām, braukšana taisni, pa loku, ierobežotā laukumā un sla-

loma braukšana, situācijas uz ceļa novērtēšana pirms pārkārtošanās citā braukšanas joslā, apdzīša-

nas un apbraukšanas manevri, braukšana, turot stūri ar vienu roku, braukšanas iemaņas uz dažā-

diem ceļa segumiem un dažādiem pārvietošanās ātrumiem, ieskaitot lēnbraukšanu, braukšana ar 

kravu (mugursoma plecos).  

Noslēgumā visi sacensības dalībnieki saņēma piemiņas balvas (T-krekliņus) un atzinības 

rakstus. Katrs konkursa pirmās kārtas dalībnieks tiek vērtēts individuāli. 

Starp zēniem labāko rezultātu parādīja un 1.vietu ieguva Gatis Pokšāns no 5.klases 

(176 punkti), kurš izvirzīts konkursa „Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2019” fināla sacensī-

bām. Sveicam!  Starp visām meitenēm 5.klases skolniece Gunita Vjakse ieguva 6.vietu, 

tas ir labākais mūsu skolas rezultāts (134 punkti). Malači! Visus rezultātu var apskatīt mājaslapā 

www.berniem.csdd.lv  

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par drosmi un atsaucību! 
Pulciņa „Ceļa satiksmes noteikumi velosipēdistiem” vadītāja Inna Zenovjeva  

http://www.berniem.csdd.lv
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11. maijā Rīgas Kongresu namā norisinājās lielākais fizikas notikums Latvijā un 

Baltijā – Latvenergo "FIZMIX Eksperiments" fizikas festivāls. Pasākumā būs 

plaša bezmaksas programma - fizikas darbnīcas, iedvesmas lekcijas, spēles, 

meistarklases, skolēnu konkurss un citas aktivitātes gan pamatskolas, gan pirms-

skolas vecuma bērniem. Fizikas festivāla dienā norisinājās arī "FIZMIX Ekspe-

riments" 8. un 9. klašu erudīcijas konkurss, kurā par zinošākās komandas titulu 

sacentīsies 64 komandas no visas Latvijas. Riebiņu vidusskolas komandai fināl-

spēlē juta līdzi ikviens mūsējais.  

Riebiņu vidusskolas skolēni “Fizmix Eksperimentā” 
 

    Riebiņu  vidusskola   priecājas un lepojas ar savas skolas 8. un 9. klašu jaunajiem 

fizikas entuziastiem, kas 11.maijā startēja Latvenergo "FIZMIX Eksperiments" fizi-

kas konkursa finālā Rīgā. Šī iespēja braukt tika izcīnīta sīvā konkurencē starp 52 

Latgales komandām, centīgi pildot 30 teorētiskus un praktiskus uzdevumus fizikā 

un sagatovojot mājas darbu-raķeti. Komandā startēja: Juris Kokins, Raivis Luriņš, 

Dominiks Rukmans, Agnija Jemeļjanova un Ritvars Vjakse. 

   Visas dienas garumā skolēni varēja piedalīties dažādās aktivitātēs, vērot demon-

strējumus, bet komandai vissvarīgāk bija parādīt savas zināšanas konkursā. 1. 

kārtā  bija jāatbild uz 10 testa jautājumiem  un jāatrisina divi uzdevumi.  2. kārtā 

piedalījās vairs tikai 5 katra reģiona labākās komandas, kuras sacentās par galveno 

balvu- piedalīties aizraujošā fizikas nometnē.  Riebiņu vidusskolas komanda cīnījās 

teicami, iegūstot 2.vietu Latgales reģionā. 

   Apmeklēt fizikas festivālu tika aicināts ikviens – gan liels, gan mazs, lai iepazītu 

fiziku saprotamā un aizraujošā veidā. Piemēram, varēja izmērīt gaismas ātrumu ar 

šokolādi, uzzināt, kā būvē vēja tuneļus un nirst okeāna dzīlēs, piedalīties radošajās 

darbnīcās, veikt eksperimentus.  

   Ar “FIZMIX Eksperiments” konkursa palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pār-

liecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var 

būt aizraujoša. Vairāk par konkursa norisi iespējams lasīt www.fizmix.lv/

eksperiments. 

  Liels paldies Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai un fizikas skolotājai 

Ilutai Kotānei par atbalstu! 
Riebiņu vidusskolas fizikas skolotāja Laila Vibornā 

http://www.fizmix.lv/eksperiments
http://www.fizmix.lv/eksperiments
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 15. maijā sākumskolas skolēni pacilātā noskaņojumā devās braucienā 

uz Rīgu, lai apmeklētu leļļu teātra izrādi „Vecmāmiņas pasakas”, 

kuru sponsorēja VSIA “Latvijas Leļļu teātris” . Rīga mūs sagaidīja saulaina un ziedoša. Bērniem bija 

iespēja izbaudīt īstu teātra atmosfēru ar 3 zvaniem un starpbrīdi. Iespaidīgās lelles visiem ļoti pati-

ka. Pēc izrādes devāmies pie Brīvības pieminekļa, pārrunājām tā vēsturi. Izbrīnu bērnos radīja go-

da sardze. Brauciens turpinājās uz Rīgas ZOO. Tur mūs sagaidīja graciozās žirafes, miegainais 

baltais lācis, draudzīgie pērtiķi, miermīlīgie krokodili un citi iemītnieki. Mums bija iespēja pabūt 

Tropu mājā, kur nonācām īstā tropu atmosfērā ar mitru gaisu, tropiskiem augiem, kukaiņiem un 

rāpuļiem. 

Noguruši, bet pozitīvu emociju piepildīti devāmies mājup. Sakām sirsnīgu PALDIES skolas direk-

torei Inetai Anspokai, autobusa šoferim Jānim Betleram, skolas pavārēm par sagādātajām pusdie-

nām un vecākiem par atsaucību 

un sapratni.               

Skolotāji: Līga, Valērijs, Solvita 

Projekta Skolas soma kārtējais pasākums – Daugavpils teātra mūzikla „Džeina Eira” apmeklējums. 11. 

maijā Riebiņu vidusskolas 9., 11., 12. klašu kolektīvi devās uz Daugavpili, lai iepazītu angļu rakstnieces 

Šarlotes Brontē romāna „Džeina Eira” varoņus. Režisoram Oļegam Šapošņikovam izrādē (komponists 

Kims Breitburgs, libreta autors Karens Kavalerjans) ir izdevies apvienot fantastisku mūziku, interesantas 

dejas, krāšņu apgaismojumu, laikmetam atbilstošas dekorācijas un iespaidīgu scenogrāfiju. Tas palīdz ska-

tītājiem emocionāli līdzpārdzīvot galvenajiem varoņiem, kā arī baudīt skaisto mūziku, tērpus, dejas…  

Mēs esam gandarīti par jauko, piepildīto un lielisko braucienu. Īpašs paldies skolas direktorei Inetai Anspo-

kai!                                                                                    9. klases kolektīvs un audzinātāja Alla Solovjova 
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 „Jumalāniem” aizvadītais mācību gads, kā jau allaž, izvērtās ļoti piepildīts un notikumiem bagāts. To uzsākām 

ar koncertprogrammu Rīgā, atzīmējot  biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" 100 gadu jubileju, tam sekoja Labo darbu 

festivāls un tradicionālais stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”, un mūsu folkloras kopas 25.gadskārta, kam par 

godu tika izdota brošūra „Riebiņu vidusskolas folkloras kopai „Jumalāni” - 25”. Lepojamies ar saviem panākumiem 

ikgadējos folkloras konkursos „Lielais rotaļnieks”, „Dziesmu dziedu, kāda bija”, „Vedam danci”. Esam saņēmuši I 

pakāpi folkloras kopu skatē. Tāpat esam kuplinājuši koncertprogrammas tepat, Riebiņos un Preiļos. 

Jau daudzus gadus maijā dodamies uz PEPT Nacionālo sarīkojumu, kur pulcējas teju visas bērnu un jauniešu 

folkloras kopas. Šogad ceļš veda uz Zemgali, jo ciemiņus uzņēma Iecavas „Tarkšķi”. 

 Divas dienas, ko pavadījām Iecavā, ir neaizmirstamas, jo tās tik tiešām bija dažādu notikšanu pārpilnas: 

svētku atklāšana un Medus un bišu taka Iecavas parkā, laureātu koncerts, kurā piedalījās arī mūsu Anastasija L. un 

Himēna, danču vakars un svētku gājiens, novadu koncerts un rotaļu sarīkojums. Vārdu sakot, visu laiku bijām kustībā 

un darbībā. Liels notikums ir arī nakšņošana ārpus mājas un pusdienas brīvā dabā. Katru dienu tā taču nav, vai ne? 

Lai viss notiktu, bez šaubām, nepieciešama ne tikai mūsu vēlēšanās un darbs, bet arī atbalsts – gan morāls, 

gan materiāls. Par to paldies mūsu skolas direktorei I. Anspokai, pašvaldībai, skolēnu vecākiem, skolas saimei, īpaši 

skolotājām Solvitai Volontei un Līgai Jermolovičai. 

Jumalānu skolotājas Rita un Ārija 

18.-19. maijā Iecavā notika 35. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem 

PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019 (PEPT), kas pulcēja ap 1500 dalībnieku. 

Svētki – ikgadējais nacionālais sarīkojums – ir plašākas PEPT programmas noslēguma sarīkojums. PEPT ir vienīgā 

nacionāla mēroga programma, kurā bērni un jaunieši no visiem Latvijas novadiem apgūst latviešu nemateriālo kultū-

ras mantojumu, to izzinot un praktizējot visa mācību gada garumā. Svētku koncerti un norises ļauj iepazīt Latvijas 

nemateriālā kultūras mantojuma daudzpusīgumu un Latvijas folkloras kopu devumu tā iedzīvināšanā šodien. 
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Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Manas iespējas profesiju pasaulē” 2019. gada 8. maijā Riebiņu vidusskolas 11. 

– 12. klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Manas iespējas profesiju pasaulē”, kura laikā iz-

mantoja iespēju apmeklēt Atvērto durvju dienu Valsts pārvaldes iestādēs – apmeklēja Izglītības un zinātnes ministriju, 

kā arī jauno profesionāļu meistarības konkursu Skills Latvia 2019. Pasākums tika organizēts un īstenots ESF projekta 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Izglītības un zinātnes 

ministrijā skolēnus iepazīstināja ar brīvprātīgā darba iespējām Latvijā un Eiropā, par tā nozīmi un lomu turpmākajā 

karjeras veidošanas ceļā. Skolēni saprata, ka, iesaistoties brīvprātīgajā darbā, tiek veidotas tādas turpmākajam darbam 

un dzīvei nepieciešamas zināšanas un prasmes kā komunikācija, darbs komandā, spēja pielāgoties apstākļiem, spēja 

ātri reaģēt neparedzētās situācijās. Sevišķi aizraujoši un motivējoši bija brīvprātīgā darba veicēju pieredzes stāsti, kas 

vidusskolēnos izraisīja īpašu interesi. Sarunu laikā tika gūta atziņa, ka brīvprātīgais darbs – tā ir iespēja uzkrāt darba 

pieredzi, kas tik nepieciešamas jaunajiem speciālistiem darba meklējumos. Savukārt, apmeklējot jauno profesionāļu 

meistarības konkursu Skills Latvia 2019 Ķīpsalas izstāžu centrā, varēja vērot konkursa dalībnieku profesionālo pras-

mju paraugdemonstrējumus, izmēģināt prasmes sev interesējošā profesijā, tikties ar daudzu profesiju pārstāvjiem, 

izzināt profesionālo skolu mācību programmu piedāvājumu un karjeras iespējas profesijā. Mūsu skolēni “pielaikoja” 

zobu higiēnista, rentgenologa, smagās tehnikas apkopes mehāniķa, fotogrāfa, meža tehnikas vadītāja, ugunsdzēsēja, 

militārās jomas un daudzas citas profesijas.  

Lolita Šmukste Pedagogs karjeras konsultants  

16.maijā Riebiņu vidusskolas komanda “APEX” (Aleksandrs Rukmans, Ritvars Vjakse, Sintija Verza, 

Maksima Piskunovs, Marija Vinogradova) piedalījās Iekšlietu ministrijas un sadarbības partneru organi-

zētā konkursa “Esi drošs – neesi pārdrošs” finālā. Kopā finālā no visas Latvijas piedalījās 20 komandas. 

Katrai komandai vajadzēja 7 kontrolpunktos izpildīt uzdevumus, kuros tika pārbaudītas skolēnu teorētiskās 

un praktiskās zināšanas par drošību un pareizu rīcību ārkārtas situācijās. Tāpat arī vajadzēja prezentēt pro-

jektu par drošību. Izpildot visus kontrolpunktus un veiksmīgi prezentējuši projektu,  komanda ieguva 3. 

vietu konkursā “Esi drošs – neesi pārdrošs” . Skolēniem, skolotajiem Guntim Tjarvjam un Innai Zenov-

jevai tika pasniegtas dažādas balvas un diplomi. Tika iegūtas arī pozitīvas emocijas un liela pieredze. 
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 24. maijs. Izkāpjot no autobusa, sajutām Ropažu spirdzinošo un vēso rīta pūsmu, taču jau pavisam drīz to 

sasildīja kopā būšanas prieks, interese un degsme par dienas laikā gaidāmajām aktivitātēm. 

Deviņu stundu garumā skrējām, kāpām tornī, braucām ar lielriteni, pārvarējām šķēršļus, meklējām 

atbildes uz āķīgiem jautājumiem, dziedājām un baudījām aizraujošo atmosfēru, kas valdīja čempionāta no-

rises vietā. Čempionāts ir jaunu un aizraujošu izaicinājumu piepildīts, bet svarīgāk par visu ir tas, ka tā ir 

iespēja būt visiem kopā, priecāties un svinēt draudzību. 

Lai pozitīviem iespaidiem piepildīta 2019. gada vasara, kas jau tuvojas enerģiskiem un drošiem soļiem!                                                                                                                         

8. klase un audzinātājas 

        Otro gadu pēc kārtas mūsu kolektīvam izdevās maija karstāko dienu pavadīt ZZ čempionāta finālā. 

Ŗopažu novada poligona smiltīs, ūdenī , saulē un viesmīlībā gorījāmies no 9:00 rīta līdz 19:00 vakarā. Bau-

dījām apkārtni un pārbaudījām savas spējas. Būt kolektīvā visu dienu, dod un darīt kolektīva labā nav ne-

maz tik viegli. Mēs visus uzdevumus paveicām cik labi varējām, priecēdami sevi un apkārtējos. Noslēgumā 

jutās, ka virs poligona bija liels pozitīvas enerģijas mākonis. Bet zem „Bermudas divstūra” mūzikas varēja 

lēkāt tikai klases izturīgākie- meitenes! Zēni ar nosauļotām rokām un deguniem baudīja mieru autobusa 

ēnā. Ceram un gribam, ka nākošgad mūsu ceļš maijā vedīs atkal uz jaunām uzvarām! 

6.klases audzinātāja Mārīte Pokšāne 
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18.maijā Dagdā  izskanēja 

6.starptautiskais bērnu un 

jauniešu mūzikas, deju un 

modes teātra festivāls  

“Apskauj mani,  māmuliņa”.  

Maijs ir mēnesis, kad varam 

samīļot māmiņas, teikt vi-

ņām paldies par mīlestību 

un rūpēm., jo svinam Mā-

miņdienu. Maijā mēs izjū-

tam īpašu savstarpēju ģime-

nes siltumu, jo ir Ģimenes 

diena. Šie ir lielākie iemesli, 

kāpēc festivāls pulcina bēr-

nus, jauniešus ar ģimenēm, 

lai jauki pavadītu dienu 

visiem kopā.  

Šogad festivāls pulcēja dalībniekus no 6 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Polijas. 

Jau trešo gadu festivālā piedalās arī Riebiņu vidusskolas deju kolektīvs. Šogad savu dejot prasmi rādīja 

3.-5. klašu dejotāji. Viņiem tas bija atbildīgs koncerts, jo Riebiņu vidusskolēnu deju kolektīvu atcerējās daudzi skatī-

tāji. Dejotāji piedalījās gājienā, sadejoja kopā ar Dagdas novada kolektīviem, izbaudīja atrakcijas un radošās darbnī-

cas visas dienas garumā. 

Deju skolotāja Anita Randare 

Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades 

dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. 

  22. maijā Riebiņu vidusskolas 1.-4.klašu skolēni, devās uz Latgales vēstniecību GORS, lai noskatītos Latvijas 

leļļu teātra izrādi “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Karlsons vienmēr ir bijis gaidīts viesis gan bērnu, gan 

pieaugušo vidū. Latvijas Leļļu teātra skatītājiem – bērniem un viņu vecākiem Karlsona atnākšana varētu likt aizdo-

māties un novērtēt savstarpējās attiecības ģimenē un sabiedrībā. Tas varētu atgādināt vecākiem, kā bērniem mācīt un 

kopt labsirdīgas, iejūtīgas, atsaucīgas, uzticības pilnas savstarpējās attiecības Mums visiem šī izrāde ļoti patika. Ska-

toties brīnumainos stāstu par lidojošo, labsirdīgo vīriņu, ieraudzījām, cik dažādas var būt ģimenes locekļu savstarpējās 

attiecības, iepazināmies ar brālīša piedzīvojumiem, ar Karlsona jokiem un jautrajām izdarībām. Visiem smieklīga 

šķita Bokas jaunkundze. Bijām sajūsmā par spokiem. Turklāt izrādē darbojās ne tikai lelles, bet arī aktieri un tajā tika 

izmantoti pirotehnikas efekti. Visu izrādi Karlsons mums atgādināja, cik krāsaina ir pasaule, kad esam labās attiecībās 

viens ar otru, iepriecinām viens otru un palīdzam viens otram. Izrādās, lai darītu pasauli labāku, ir jāiemācās saprast 

un mīlēt vienam otru. Paldies iniciatīvas “Latvijas skolas soma” autoriem, Latvijas Leļļu teātra aktieriem, Latgales 

vēstniecības “Gors” darbiniekiem. Īpašu paldies sakām skolas direktorei, jo tieši viņa jau pašā gada sākumā parūpējās, 

lai visi sākumskolas skolēni tiktu pie biļetēm. 

3.klases audzinātāja Anita Randare 



12  

 

  
Tā aizies gadi, 

aizies dienas, 

Tā aizies viss, 

kas kādreiz bi-

jis skaits, 

Bet pāri paliks 

atmiņas  

tik vienas - 

Visskaistākais 

ir tomēr  

skolas laiks! 

 

 

 

„Maijs ir neaprakstāms ziedēšanas laiks. Smaržo ievas, ābeles, ceriņi, kreimenes... Maijs ir 

arī laiks, kad skan zvans uz pēdējo stundu divpadsmitajiem un devītajiem. Vēl eksāmeni un tad 

katram savi ceļi ejami, skrienami, lidojami...” Ar šiem vārdiem sākās svinīgais Pēdējā zvana pasā-

kums. Taču skumjām nav iemesla, jo beigas iezīmē jaunu sākumu pretī jauniem izaicinājumiem 

un jaunām iespējām. Lai šis ceļš būtu drošs un veiksmes pilns, devīto un divpadsmito klašu skolē-

niem sirsnīgus vārdus teica skolas direktore Ineta, mīļu priekšnesumu un pašdarinātas dāvaniņas 

sniedza 1.klase kopā ar skolotāju Līgu, gaišas domas un veiksmi eksāmenos vēlēja astotās un 

vienpadsmitās klases skolas biedri, kā arī visi klātesošie. 

11.klase un audzinātāja Ārija Bergmane-Sprūdža 
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Ir izvērtēti 2018./2019.m.g labie darbi, 

noskaidroti gudrākie, drošākie, stiprākie, 

tie, kas skandināja mūsu skolas vārdu no-

vadā, Latgalē un valstī. Ikviens no mums 

ir centies skolas godu aizstāvēt tajā jomā, 

kurā bijis spējīgs konkurēt ar citiem nova-

da, Latgales un valsts skolēniem.  

Gribu pateikties gan skolotājiem, gan sko-

lēniem, kuri centās un ar degsmi strādāja 

visu mācību gadu. Ar lepnumu varu teikt, 

ka mūsu RIEBIŅU VIDUSSKOLĀ 

strādā gudri un prasmīgi skolotāji, kas 

spēj sagatavot skolēnus nopietniem konkursiem, 

olimpiādēm, skatēm, sacensībām tā, lai mājup dotos 

ar uzvaru.  Es patiesi priecājos par mūsu talantīgo, 

aktīvo, neatlaidīgo, drošo audzēkņu panākumiem, kas 

savu talantu, zināšanas un vēlmi darboties prata atklāt 

konkursos, skatēs, olimpiādēs un sporta turnīros. Ir 

taču lieliski, ja cilvēks zina, ko vēlas, nosprauž sev 

mērķus un uz tiem arī tiecas. Skolas panākumu uz-

skaitījums 2018./2019.m.g. pārpildīts ar skolēnu no-

pelnītajiem diplomiem, pateicībām, balvām un atzinī-

bas rakstiem. 

Zināmā mērā visi mācību gadi ir 

līdzīgi, jo tiem ir savs ierastais 

ritms. Taču katrs mācību gads 

mūsu atmiņā paliek ar kaut ko 

īpašu – cilvēkiem, notikumiem, 

sasniegumiem, jaunu ideju un 

ieceru īstenošanos, dažreiz arī ar 

grūtībām un problēmām, kuras 

piedzīvotas un pārvarētas. Mācī-

bu gada noslēgums parāda, ka 

skolas mērķis ir virzīt skolēnus uz jauniem mācību sasniegumiem un saprast, ka būt 

gudram ir stilīgi! Atcerēsimies, ka paveicām mēs tos visi KOPĀ.   

Paldies visiem pedagogiem un skolas darbiniekiem, vecākiem un skolēniem par ie-

guldīto darbu un atbalstu! 

Lai silta, saulaina un gaiša vasara visai draudzīgajai vidusskolas saimei! Vasarā kār-

tīgi jāatpūšas, lai nākamajā mācību gadā izdotos sasniegt vēl labākus rezultātus. Censties ir vērts! 
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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 31. maijs ir īpaša diena kā skolēniem, tā skolotā-

jiem, jo atkal beidzies viens nopietns darba posms. Arī 

Riebiņu vidusskolā šis piektdienas rīts bija priecīgs vis-

iem, jo tika saņemta liecība - apliecinājums godam pa-

veiktam mācību darbam.  

 Taču papildu īpaša atzinība un pagodinājums gai-

dīja tos skolēnus, kuri ne tikai cītīgi mācījās, bet arī pie-

dalījās dažādos konkursos, sacensībās un citos ārpuskla-

ses pasākumos, guva atzinību un godalgotas vietas olim-

piādēs. Pateicoties Riebiņu novada pašvaldības atbal-

stam, paši centīgākie, talantīgākie un veiksmīgākie skolē-

ni tika godināti novada izglītības iestāžu mācību gada 

noslēguma pasākumā Riebiņu KC un saņēma naudas balvas.  Kopējā naudas summa, ko Riebiņu vidussko-

las skolēni saņēma kā prēmiju, sastāda 1450,00 EUR. Priecājamies, ka labi mācoties, var arī labi nopelnīt! 

Starp apbalvotajiem jauniešiem bija daudzi pērnā gada laureāti, kas parāda, ka labās tradīcijas turpinās. Ta-

ču šogad bija arī daudzi jauni apbalvojamie, kas liecina, ka centīgo skolēnu pulks aug un paplašinās, aplie-

cinot, ka zinātkāre, apzinīgs darbs un radošums mācību procesā ir atbalstāmas un uzslavas cienīgas vērtī-

bas. Piedalīšanās konkursos, olimpiādēs, skatēs un zinātniski pētnieciskajā darbā skolēniem ir vērtīga dzī-

ves pieredze, kas māca radoši pielietot ikdienas mācību darbā gūtās zināšanas.  

 Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis pasniedza arī Riebiņu novada pašvaldības 

Atzinības rakstus un naudas balvas Riebiņu vidusskolas skolotājiem Anitai Punculei, Ritai Pudānei, Ār-

ijai Bergmanei-Sprūdžai, Diānai Bravackai, Mārītei Pokšānei, Skaidrītei Vulānei. Arī Pateicības rak-

stus par  ieguldīto darbu skolēnu attīstībā saņēma vairāki mūsu skolas pedagogi. Paldies Riebiņu novada 

domei par dāvanām! Ar vislielāko cieņu pret ieguldīto darbu un atdevi, par lielām un mazām rūpēm, par 

uzņēmību un sapratni, mēs Riebiņu vidusskolas skolas saime, sakām paldies  izglītības jautājumu koordina-

torei Evelīnai Visockai, Riebiņu novada centrālās bibliotēkas vadītājai Olgai Ribinickai un viņas kolektī-

vam, Riebiņu novada kultūras centra vadītājai Ilgai Pokšānei un viņas kolektīvam, Riebiņu novada multi-

funkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra  vadītājam Oskaram Bērziņam un viņa komandai, Riebiņu novada 

pedagogam-karjeras konsultantam Lolitai Šmukstei, Riebiņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājai Ilgai 

Kodorei, Roberta Mūka muzeja Galēnos vadītājai Martai Bindukai un viņas komandai, PII “Sprīdītis”, 

Riebiņu KC jauniešu deju kolektīvam "Strūga", novada pamatskolām. 

 Ir sākusies vasara, un tas ir laiks, kad izvērtēt sasniegto un izvirzīt turpmākos mērķus…  


