
   

 

2018.gada marts 

2.martā Riebiņu vidusskolā notika Žetonu vakars. Tas ir viens no skaistākajiem 

un gaidītākajiem pasākumiem skolā, jo skolēni saņem piederības zīmi. Piederī-

bas zīme skolai un mīļa atmiņa katram skolēnam ir direktores Inetas Anspokas 

dāvātā pildspalva 

ar skolas un sko-

lēnu vārdu uz 

tās. Klases 

audzinātāja pa-

sniedza skolēnu 

izvēlētos un ve-

cāku sarūpētos 

gredzenus.  

Šis vakars bija 

īpašs gan skolē-

niem, gan skolo-

tājiem un, pro-

tams, vecākiem. Pēdējais gads vidusskolā – līdz ar to īpašs. Tā ir ieskatīšanās pagātne un ielūkošanās 

nākotnē un tas, ko redzējām pasākumā laikā, ir tapis skolēnu pārdomu laikā. Varējām baudīt gan deju, 

gan iestudēto lugu, humoru rosinošais video un atraktīvo šovu, tas viss kopā veicināja pozitīvu un 

priekpilnu gaisotni skatītāju vidū.  

Paldies 12. klases skolēniem, viņu vecākiem, skolas kolektīvam un visiem, kuri mūs atbalstīja un 

bija kopā 2018. gada 2. martā.                                                               Klases audzinātāja  Sanita Upeniece 
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Skolā viesojās ASV Fulbraita  

stipendiāte Alina Clay 
5. martā Riebiņu vidusskolā ar lekciju - meistarklasi viesojās ASV 

Fulbraita stipendiāte  Alina Clay, kas šobrīd savu zinātnisko darbu izstrādā Latvijā. Viņa vidus-

skolēnus iepazīstināja ar medijpratības pamatnostādnēm. Jaunieši atraktīvā veidā mācījās nošķirt 

viltus ziņas no patiesības, atšifrēt informētāju 

patiesos nolūkus, izvēloties attiecīgu laiku un 

kontekstu ziņu "pasniegšanai". Vidusskolē-

niem tika piedāvāta iespēja aizdomāties, kādi 

draudi un neparedzamas sekas var būt vien-

kāršai ziņu "laikošanai" un izplatīšanai sociāla-

jos tīklos, kā arī par iespējām un nepieciešamī-

bu šādus potenciālos draudus novērst. Tikšanās 

bija spraiga, saistoša, turklāt ļāva paplašināt 

komunikatīvās kompetences un prasmes sveš-

valodā, jo Alina Clay ar jauniešiem sazinājās 

tikai angļu valodā. Tās tika organizētas  IAC 

projekta "Atbalsts Latvijas jauniešu medij-

pratībai" programmas materiālu aprobācijas ietvaros, un šo projektu atbalsta ASV vēstniecība. 

Paldies mūsu skolas skolotājiem Kristīnai un Guntim Tjarvjām, Nataļjai Smukšai, Martai 

Račko, kas iesaistījās vieslektores uzņemšanā un skolēnu sagatavošanā tikšanām.  

Projekta koordinatore Diāna Bravacka 

Starptautiskā sieviešu diena ir laiks, kad 

UNESCO īpaši aicina pievērst uzmanību sieviešu 

iespējām iegūt izglītību un piedalīties sabiedrības veidošanā un lēmumu pieņemšanā. 

Tāpēc tās priekšvakarā priecājāmies atkal satikt mūsu skolas absolventi, RTU DITF Mākslīgā in-

telekta un sistēmu inženierijas katedras doktoranti Māru Pudāni, kura šoreiz stāstīja par iespējām 

darboties zinātnē, prasmju un motivācijas izmantošanu sev un sabiedrībai aktuālo problēmu risi-

nāšanai, kā arī iepazīstināja ar savu pētījumu. 

Māra ir ikgadēja viešņa skolā, un, tiekoties ar vidusskolēniem, ne vien stāsta par aktualitātēm 

mākslīgajā intelektā, bet arī mudina vidusskolēnus izglītoties un atbild uz jautājumiem par tālāka-

jām iespējām studēt.                                                                       Direktora vietniece Rita Pudāne 

https://www.facebook.com/STPKatedra/?hc_ref=ARQ6-C7E12C5CGXgo_w8aI1rV7Bs-XcduPS_kGTgq053DrlrZXhCeW74-nvHauduzZk
https://www.facebook.com/STPKatedra/?hc_ref=ARQ6-C7E12C5CGXgo_w8aI1rV7Bs-XcduPS_kGTgq053DrlrZXhCeW74-nvHauduzZk
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6. martā Daugavpils olimpiskajā centrā notika Stafešu sacensības 4. klases skolēniem projekta 

”Sporto visa klase” ietvaros. Piedalījāmies 5 interesantās, atraktīvās, aizraujošās stafetēs. Katram 

skolēnam bija iespēja pielikt roku pie kopējā mērķa sasniegšanas. Daži izskrēja visas piecas stafe-

tes. Malači meitenes, kuras uzdevumus veica bez kļūdām un zēni, kuri bija tik ātri, ka uz tā rēķina, 

kļūdas tiesneši nespēja pamanīt. Sīvā konkurencē, kurā piedalījās 13 komandas, mūsu skolas 4. 

klase izcīnīja 2. vietu – sudraba kausu. Pateicamies sporta skolotājai Mārītei Pokšānei par 4. 

klases sagatavošanu Stafešu sacensībām. Pēc sacensībām atpūtāmies un relaksējāmies peldbasei-

nā. Brīnišķīgu pašsajūtu un pozitīvas enerģijas lādiņu ieguvām, piedaloties stafetēs un veldzējoties 

baseinā.  

Klases audzinātāja Līga Jermoloviča 

Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa  

izcīņas pasākums 4. klasēm Daugavpilī 

3. martā Riebiņu aktīvākie vieglatlēti sestdie-

nas dienu pavadīja Vārkavas vidussko-

las rīkotajās sacensībās - vieglatlētikas 3

-cīņā. Šīs sacensības svinēja 25 gadu 

jubileju. Visi dalībnieki, sākot ar trešklasnie-

kiem un beidzot ar cienījamiem veterāniem, 

skrēja 30m, leca augstlēkšanā un tāllēkšanā. 

Mūsu skolas komandā startēja 16 skolēni. Sī-

vākā konkurence bija 2007.g.dz. Šajā grupā 

sacentās 14 dalībnieki, no tiem 8-i no Riebiņu 

vidusskolas 4.klases. Ar jaunu sacensību rekor-

du par uzvarētāju kļuva Nikita Baikovs, otrajā 

vietā Arturs Valters. Vēl mājup ar medaļām un 

diplomiem devās Raitis Danilovs - I.v., Uldis 

Pauniņš - III.v., Raivis Šeršņovs - I.v., Anasta-

sija Leitāne - I.v., Evija Bergmane-Sprūdža - 

III.v., Viktorija Pauniņa - I.v., Dominiks Rukmans - III.v. 

Piepildītā sacensību diena beidzās 19:30. Visi atgriezās mājās, ja ne ar diplomu, tad ar pilnu kaba-

tu konfekšu, pozitīvu emociju uzkrājumu un pārliecību, ka nākošgad noteikti brauks vēl. Paldies 

organizatoriem - Vārkavas vsk. komandai. 

Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne 
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 Apakšgrupu cīņās divas spēcīgākās turpināja cīņu par vietām. Diemžēl mūsu florbolisti abās spē-

lēs piekāpās pretiniekiem ar rezultātu 2:1, tādējādi nekvalificējoties finālspēlēm. Jāatzīst, ka zēni 

cīnījās, neskatoties uz to, ka pietrūka viena komandas līdera. Vārtus guva Harijs Griboniks un 

Dominiks Rukmans. Tā bija lieliska pieredze un iespēja startēt šādās sacensībās.  

Jāpiemin, ka šīm sacensībām tika atzīmēta jau 

25 gadu jubileja. Sākot ar trešklasniekiem un 

beidzot ar cienījamiem veterāniem sacensību 

dalībnieki skrēja 30 m distanci, sacentās augst-

lēkšanā un tāllēkšanā. 

Mūsu skolas komandā startēja 16 skolēni. Sī-

vākā konkurence bija 2007.gadā dzimušo spor-

tistu vidū. Šajā grupā sacentās 14 dalībnieki, 

no tiem – 8 no Riebiņu vidusskolas 4.klases. 

Ar jaunu sacensību rekordu par uzvarētāju kļu-

va Nikita Baikovs, otrajā vietā – Arturs Val-

ters. Vēl uz mājām ar medaļām un diplomiem brauca Raitis Danilovs – 1.vieta, Uldis Pauniņš – 

3.vieta, Raivis Šeršņovs – 1.vieta, Anastasija Leitāne – 1.vieta, Evija Bergmane-Sprūdža –

3.vieta, Viktorija Pauniņa– 1.vieta. 

Startiem un pārdzīvojumiem piepildītā sacensību diena beidzās tikai plkst.19.30. Ja ne ar 

diplomu, tad ar pilnu kabatu konfekšu, pozitīvu emociju uzkrājumu un, galvenais, ar pārliecību, ka 

nākošgad noteikti brauks vēl, visi atgriezās mājās.  

Paldies organizatoriem – Vārkavas vidusskolas komandai! 

 8.martā Preiļu 2.vidusskolas manēžā notika Preiļu novada BJSS jauno vieglatlētu sacensības "Lecēju divcī-

ņa" 2006.-2007.g.dz. un 2008.-2009.g.dz. skolēniem. Ar labiem panākumiem varam sveikt mūsu skolas 2.-

5.klašu audzēkņus: Evelīnu Rumaku (2.v.), Jūliju Rubļovu (3.v.), Raiti Danilovu (1.v.), Katrīnu Dambu 

(2.v.), Anastasiju Leitāni (3.v.), Arturu Valteru (1.v.) un Nikitu Baikovu (2.v.). Prieks par jaunajiem 

censoņiem. Lai viņiem veicas arī turpmāk! 

Sestdienu, 3. martu, Riebiņu aktīvākie 

vieglatlēti pavadīja Vārkavas vidusskolas 

rīkotajās sacensībās – vieglatlētikas trīscīņā  

Preiļu novada BJSS jauno vieglatlētu sacensības "Lecēju divcīņa" 

6. martā aizritēja florbola sacīkstes Maltā, kas pulcējās 6 Latgales novadu labākās komandas 
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8.martā Līvānos norisinājās Dienvidlatga- les novada rotaļnieku konkurss „Lielais rotaļ-

nieks 2018”. Tā mērķis ir tradicionālo rotaļu un spēļu apgūšana, popularizēšana, rotaļnieku sagata-

vošana bērnu un jauniešu vidū, novadu 

rotaļu un spēļu aktualizēšana. 

Katram dalībniekam jāsagatavo 2 

rotaļas vai spēles un jāiemāca tās pārē-

jiem konkursa dalībniekiem un intere-

sentiem. Žūrijas komisija vērtē, cik inte-

resantas un piemērotas situācijai un ro-

taļnieka vecumam ir rotaļas, kā rotaļas 

vadītājs prot vadīt un izskaidrot rotaļas 

noteikumus, cik precīzs un izteiksmīgs 

viņš ir, cik ļoti spēj piesaistīt un noturēt 

spēlētāju un skatītāju uzmanību. Konkur-

su vērtēja Līvānu BJC metodiķe Aija 

Skarbiniece, Turku SN un folkloras kopa “Turki” vadītāja Terēzija Rubene, Līvānu novada kultūras 

centra amatierteātra režisore un vadītāja Ilze Kārkle. 

No mūsu „Jumalāniem” konkursā piedalījās Himēna Dzene, Evija Bergmane-Sprūdža, 

Ēriks Ļeonovs un Margarita Zakutajeva. Prieks, ka mūsu rotaļnieki visiem patika, spēja aizraut 

skatītājus un mājās pārveda vienu II pakāpes diplomu (Himēna) un trīs I pakāpes diplomus (Evija, 

Ēriks, Margarita). Apsveicam! Paldies skolotājām Ārijai Bergmanei-Sprūdžai un Ritai Pudānei. 

Tepat, mūsu skolas bibliotēkā 8.martā norisinājās tradici-

onālais novada pētniecisko darbu konkurss „Vide ap 

mums”. Šogad tā apakštēma bija „Svētki un svinēšana”. 

Konkursanti prezentēja darbus par Meteņiem, Ziemassvēt-

kiem, kāzām, vakarēšanu un sporta svētkiem. Bet folkloras 

kopas „Jumalāni” iemācīja jautru rotaļdanci un spēles svēt-

ku programmas kuplināšanai. Mūsu skolu konkursā godam 

pārstāvēja 7.b klases skolnieks Ritvars Vjakse un ieguva I 

vietu. Apsveicam! Īpašs paldies skolotājai Ārijai Pudulei. 
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Riebiņu vidusskola ir saņē-

musi balvu – mini projek-

toru - no Eiropas komisijas 

žūrijas. Šī balva tika iegūta Consumer Classroom starpskolu konkursā “Gudri enerģijas patērē-

tāji”. Riebiņu vidusskolas skolēni kopā ar Francesko Petrarca (Itālija) skolas audzēkņiem izveidoja 

kopprojektu "Environment is where we live" ("Vide ir tur, kur mēs dzīvojam"), tas tika atzīts par 

vienu no 10 labākajiem. Eiropas komisijas pārstāvji pateicas Riebiņu vidusskolas komandai par 

ieinteresētību un realizētām radošām idejām. Starpskolu konkursā piedalījās Vladislavs Givoina, 

Aleksandrs Kolesnikovs, Ēriks Ļeonovs, Artjoms Kitajevs un Artis Catlakšs. 
Kristīna Tjarvja, Consumer Classroom kopprojekta koordinatore 

Turpinās sadarbība ar biedrību “ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP“ no Dānijas 
Pozitīvs sadarbības modelis starp biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, “Preiļu veselības veicinā-

šanas biedrību” un ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP darbojas jau teju 10 gadus. Šoreiz īpaši pār-

steidza ārzemju viesu vienkāršība un sirsnība.  Tikšanās laikā skolā 14.martā delegācijas gu-

va daudz patīkamu iespaidu un jaunu ideju jauniem risinājumiem. Riebiņu vidusskola līdz šim 

saņēmusi dāvinājumā jaunus spilvenus un segas, daudz labu noderīgu skolas mēbeļu. Ziedots 

daudz drēbju, apavu un virtuves piederumu, rotaļlietas mazajiem, ziemassvētku dāvanas dau-

dzām ģimenēm. Lai aizskan mūsu kolektīva kopīgais PALDIES visiem labas gribas cilvēkiem!  

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Lai pedagogs būtu iedvesmotājs, pašam vajag 

vēlēties mainīties, smelties jaunas idejas, attīstī-

ties, izkāpt no komforta zonas un mesties jaunos 

izaicinājumos. Tā 12.martā Riebiņu, Viļānu, Lu-

dzas, Dagdas un Krāslavas novadu skolotāji ti-

kās 8. starpnovadu pedagogu konferencē 

„Mūsdienīga mācību vide– patstāvību un rado-

šumu veicinošs izglītošanās process”, lai pārru-

nātu gaidāmās reformas izglītībā un mācītos no 

sava reģiona kolēģu pieredzes.  

Katra skola ir atšķirīga, taču ikdie-

nišķās situācijas visiem ir līdzīgas. Visgrū-

tāk jau mums ir ieraudzīt pašiem sevi, sa-

vu paradigmu, to objektīvu, caur kuru mēs 

katrs redzam šo pasauli. No skolotāja 

jaunā reformas virziens prasa citu pieeju 

mācību stundai, kā arī ļoti lielu sadarbību 

starp kolēģiem. Sadarbība un iniciatīva ir 

galvenie atslēgas vārdi.  

Nesteidzīgās sarunās, atkalredzēša-

nās priekos un jaunās iepazīšanās ātri vien 

aizritēja reģistrācija un rīta kafija. Satiekot labus draugus un kolēģus, mums acīs staro prieks, kad 

dzirdam mūziku, mums priecājas dvēsele. Tāpēc atklājot konferenci muzikālu priekšnesumu snie-

dza Riebiņu vidusskolas vokālais ansamblis un tas palīdzēja noskaņoties gaidāmajam spraigajam 

darba cēlienam. Dienas gaitā ar saviem veiksmes stāstiem dalījās vairāk kā 40 pedagogi. Katram 

veiksme ir kas savs. 

Tradīcija šajās konferencēs ir pedagogu darbs meistarklasēs, kurās šoreiz tika runāts par to, 

kā iespējams veiksmīgāk organizēt pedagoģisko sadarbību un darbu komandā.   

Vienlaicīgi pedagogi grupās pārrunāja savu skolu veiksmes un izaicinājumus. Kā ūdens 

malks karstā dienā skolotājus veldzēja atskārsme, ka visās skolās ir līdzīgas problēmas - dažādi 

zināšanu prasmes līmeņi klasēs, skolēnu skaits sarūk, skolai jākonkurē ar medijos sniegto informā-

ciju.  Arī veiksmes stāsti skolām līdzīgi - pozitīva sadarbība un atbalsts no vietējām pašvaldībām 

un vecākiem, daudzās skolās veiksmīgi norisinās izglītības projekti. Izzinot mūsu kolēģu pieredzi, 

ir vieglāk strādāt, saprast skolēnus un vecākus, kā arī uzņemt enerģiju, kas skolotāja darbā ir ļoti 

nepieciešama.   

Domāju, ka jebkurai skolai liels 

atbalsts un spēks ir iniciatīvas bagāta va-

dība. Ja radošām idejām tiek sniegta at-

ļauja no augšas, tas ir lieliski! Skolotā-

jiem ir iespēja izpausties un mēģināt mā-

cību procesu padarīt labāku, realizēt jaun-

as idejas. Šajā dienā saņēmām daudz atzi-

nīgu novērtējumu, tāpēc neslēpšu pateicī-

bas vārdus Riebiņu vidusskolas pedago-

giem un tehniskajiem darbiniekiem par sirdssiltumu, mīlestību un atbalstu. 

Nobeigšu citējot Džona Spaldinga teikto: „Tie, kas tic mūsu spējām, ne tikai pamudina 

mūs. Viņi rada mums vidi, kurā ir vieglāk gūt panākumus”. Skolotāji, iedvesmojušies, pacilāti un 

jaunām idejām bagāti, atgriezušies mājās nu ar jaunu sparu var ķerties pie atbildīgā un nozīmīgā 

darba. 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Kamēr 1.-11.klašu skolēni devušies pavasara brīvdienās, 12. klašu audzēkņi sā-

kuši kārtot centralizētos eksāmenus Provizoriski tiek prognozēts, ka šogad centralizē-

tos eksāmenus Latvijā no vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm 

kārtos vairāk nekā 15 000 izglītojamo. Lai iegūtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, 

izglītojamajiem jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni - matemātikā, latviešu valodā, 

vienā no piedāvātajām svešvalodām un viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles. 

13. martā notika eksāmens angļu valodā, kurš joprojām ir populārākais svešvalodu  centralizētais eksāmens. 

15. martā notika svešvalodas centralizētais eksāmens  krievu valodā.  Maijā notiks pārējie centralizētie eksā-

meni, savukārt vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegs šī gada 29. jūnijā.  Valsts izglītības satura 

centra atgādina, ka, saskaņā ar pagājušajā gadā pieņemtajiem grozījumiem valsts pārbaudījumu norises kārtībā 

un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību 12. klašu skolēniem eksāmena kārtošanas 

valoda ir latviešu valoda.   

Riebiņu pedagogu tikšanās metodiskajā dienā Galēnu pamatskolā  
Riebiņu novadā ir piecas skolas, no tām kom-

petenču pieeju šajā mācību gadā izmēģina vien 

Galēnu pamatskola. Interesantas idejas var at-

rasties tepat blakus, tikai jāprot tās sare-

dzēt.  Pedagogu sagatavotie materiāli tika po-

zitīvi novērtēti. Paldies Galēnu pamatskolai par 

ieguldīto darbu metodiskās dienas norišu saga-

tavošanā 15.martā! 

 23. martā Riebiņu vidusskolas 10. - 11. 

klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt kar-

jeras izglītības pasākumu „Mana izaugsmes 

iespēja”, kas notika Austrumlatvijas radošo 

pakalpojumu centrā „Zeimuļs” Rēzeknē. 

Pasākuma programma piedāvāja dažādas iespējas un aktivitātes skolēnu nākotnes karjeras izvēlē. 

Daudzas augstskolas un koledžas prezentēja savas mācību un studiju programmas, aicināja skolē-

nus iesaistīties konkursos, iegūstot arī balvas. Mūsu grupai bija lieliska iespēja iepazīt centru 

„Zeimuļs” no iekšpuses atraktīvās gides Sarmītes pavadībā, kā arī paviesoties uzņēmumā SIA 

„Rēzeknes ūdens”, kurā uzzinājām daudz jauna par dzeramās ūdens kvalitāti, sastāvu un Rēzek-

nes pilsētas apgādi ar to.  

Lielu paldies vēlāmies teikt Riebiņu vidusskolas direktorei I.Anspokai par iespēju piedalī-

ties šajā pasākumā un autobusa šoferim A. Osmanim par sava darba kvalitatīvo izpildi. 

11. klases skolēni un klases audzinātāja N. Smukša 
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Pateicoties SIA "Element Fitness", "Rols" 

pārstāvja Jevgēnija Kokorsa ielūgumam, 

Riebiņu vidusskolai bija iespēja 23. martā 

Ķīpsalā apmeklēt četras izstādes aktīvās 

atpūtas un veselīga dzīvesveida cienītājiem –  “Atpūta un sports 2018”, „Medības un 

makšķerēšana 2018”, “Motocikls 2018” un “Baltic Boat Show 2018”. Visi, visi –  sporto-

tāji un aktīvās atpūtas piekritēji, velobraucēji, motobraucēji, mednieki, makšķernieki, lai-

votāji un tie, kam aktīvā atpūta ir būtiska dzīves sastāvdaļa, bija gaidīti Ķīpsalā! Izstādē 

varēja iepazīties ar šīs sezonas jaunumiem, atrast visdažādākos piedāvājumus, uzklausīt 

speciālistu padomus un baudīt aktīvu un sportisku izstādes gaisotni. Noteikti daudzas ide-

jas būs noderīgas turpmākajam darbam. Paldies par uzsākto sadarbību Daugavpils SIA 

"Element Fitness", "Rols"! 

23. martā Zviedrijas vēstniecībā Rīga notika ANO Modelēšanas spēles sagatavošanas pasākums, 

kurā piedalījās mūsu skolas 11. klases skolniece Austra Katkeviča. Šis pasākums pulcēja jaunie-

šus no 11 Latvijas vietām – Riebiņiem, Kuldīgas, Valmieras, Ozolniekiem, Ādažiem, Cēsīm, Rē-

zeknes, Pļaviņām, Jaunsilavas, Brocēniem un Rīgas, kuri  aizrautīgi gatavojās ANO Modelēšanas 

spēlei, kura norisināsies aprīļa beigās Igaunijā, Tallinā. Jaunieši stiprināja savas  argumentēšanas 

prasmes, ka arī guva zināšanas par tādam tēmām kā pirmiedzīvotāju, sieviešu un bērnu tiesības un 

medijpratība. Par šiem nozīmīgiem  jautājumiem jaunieši diskutēs ANO Modelēšanas spēles laikā 

kopā ar saviem vienaudžiem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Ukrainas. 

Diena bija bagātīga, pilna ar jaunām zināšanām un vērtīgiem padomiem. Bija svarīgi saprast, ka 

nav nekas neiespējams, tik jāsāk darīt, jāuzdrīkstas un jāpiedalās! Un mēs to noteikti izdarīsim. Uz 

tikšanos  Igaunijā !  

“ANO modelēšanas spēles tiek rīkotas, lai jaunieši apspriestu cilvēces attīstībai nozīmīgus jautāju-

mus, tādējādi veicinot līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt 

vienošanos, kas nākotnē palīdzēs darboties komandā.  Šis projekts jau vairākus gadus veiksmīgi 

norisinās Latvijā, Igaunijā un Ukrainā, veicinot pieredzes apmaiņu un sadarbību,” skaidro UNES-

CO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa. Latvijā aktivitāti orga-

nizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un piedalās UNESCO Asociētās skolas. 

Skolotāja Kristīna Tjarvja 
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2018. gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi 

notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības dar-

bu (ZPD) konference, kas pulcēja vairāk nekā 200 Latgales 

reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu labāko zinātniski 

pētniecisko darbu autorus.  Pēc pasākuma atklāšanas darbs 

turpinājās 23 sekcijās, kurās skolēni prezentēja savus zināt-

niski pētnieciskos darbus un atbildēja uz vērtēšanas komisi-

jas jautājumiem. Arī šogad skolēni savos darbos atspoguļoja 

pētījumus par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. Kopumā 

konferencē 23 sekcijās tika prezentēti 169 zinātniski pētnie-

ciskie darbi no 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm.  

Konkursa laureātam 3. pakāpes ieguvējam Sandim Sparānam tika pasniegts diploms, kas dod 

iespēju pretendēt imatrikulācijai ārpus konkursa pilna laika studijām par budžeta finansējumu 

Daugavpils Universitātes piedāvātajās studiju programmās. Sandis skolotājas Jeļenas Saulītes va-

dībā šajā mācību gadā mērķtiecīgi strādāja pie darba “Augu ekstrakti kā dabīgie pH indikatori un 

to pielietojums” (darba recenzents Ilze Grigule). Sandis ir laureātu sarakstā, kuri izvirzīti uz Latvi-

jas 42. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci Rīgā. Sveicam Sandi ar panākumiem!     
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

Riebiņu vidusskolas bibliotēka piedalās  

projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa” 

Lietuvas bibliotekāri jau otro gadu aicina Latvijas skolu bibliotē-

kas piedalīties projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa”, kurs mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu 

Lietuvas un Latvijas literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību un uzlabot skolēnu lasītprasmi.  

Projektā tika aicinātas piedalīties Lietuvas un Latvijas skolas, skolu bibliotēkas, skolotāji, skolēni, skolēnu vecāki un 

citi sabiedrības locekļi. Projekta organizatori—Jonavas rajona skolu bibliotekāru metodiskā apvienība. Projekta noris- 

26. -30. marts. Šajā nedēļā Lietuvas skolas un skolu bibliotēkas tika aicinātas organizēt pasākumus, kas veltīti Latvi-

jai, tās literatūrai, kultūrai, vēsturei, savukārt Latvijas skolas un skolu bibliotēkas – pasākumus, kas veltīti Lietuvas 

kultūrai, literatūrai un vēsturei. Pasākumu daudzumam un formai nebija nozīmes, svarīgi, lai vismaz viens pasākums 

būtu veltīts literatūrai. Turklāt projektā varēja iesaistīties ne tikai literatūras un valodas vai vēstures skolotāji, bet arī 

citu mācību priekšmetu skolotāji. 

Arī Riebiņu vidusskolas bibliotēka iesaistījās projektā un 28. marta diena bija veltīta Lietuvas rakstniekiem un to dar-

biem. Notika integrētā  valodas stunda – nodarbība skolas bibliotēkā 6. klasei. Skolēni uzzināja par lietuviešu bērnu 

grāmatu autoriem, strādājot grupās, veidoja prezentācijas par vienu no grāmatām un iepazīstināja klasesbiedrus ar to 

personāžiem. Paldies 6.klases kolektīvam un skolotājai Diānai Bravackai par sadarbību! Lasīt ir stilīgi! 

                                                                                                        Skolas bibliotekāre Anna Meluškāne 



11  

 

 Konkurss ik gadus apvieno simtiem 
izglītības iestāžu un tūkstošiem bērnu, 
lai, vācot makulatūru, kopīgi saudzētu 
un taupītu dabas resursus, tādējādi 
vēršot bērnu un jauniešu uzmanību 
makulatūras šķirošanas nepieciešamī-
bai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī 

veidotu izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu pro-
duktu ražošanā. Šogad norisinās trīspadsmitais Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa norises gads 
un Riebiņu vidusskola kā EKO skola konkursu atbalsta gandrīz 10 gadus. 
2017./2018.m.g. konkursā piedalījās 408 skolas, 100336 skolēni, savāktais makulatūras daudzums - 
660251.50kg. Riebiņu vidusskolas savāktais makulatūras daudzums-  4050.00kg, kas ir vidēji 21.429 
kg uz skolēnu. 
Paldies Riebiņu vidusskolas skolēniem, skolotājiem, vecākiem un visiem Riebiņu pagasta iedzīvotājiem, 
kas iesaistījās makulatūras vākšanas akcijā! Ļoti čakli pastrādājuši 3.klases skolēni, vecāki, klases audzi-
nātāja Silvija Avotiņa (savākti 1354 kg makulatūras). Liels paldies individuālajiem makulatūras rekordis-
tiem Pauniņu ģimenei (savākts 651 kg)! Pateicība  praktiskā darba koordinatoriem Ilzei Grigulei un Jurim 
Čižikam! 
Katra skola, kas piedalījās konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg jauna papīra.  

2017./2018.m.g. konkursu organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, AS “Latvijas 

valsts meži”, Izklaides parku “Avārijas brigāde”, SIA “Pilsētvides serviss”, SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean 

R”, SIA “Balticfloc” un SIA “AP Kaudzītes”. 

Riebiņu vidusskolas direktore I. Anspoka 

 Nedēļa kopā ar vecākiem  

„Maziem mirkļiem ir liela nozīme” 
No 26.marta līdz 29.martam Riebiņu vidusskolā notika vecāku nedēļa. 

Vecāki piedalījās mācību stundās, tikās ar skolotājiem, administrāciju 

un atbalsta personālu. Dažās klasēs arī stundas vadīja vecāki.  

Kopsapulcē uzstājās skolas direktore I. Anspoka „Bērna laime sākas ģi-

menē”, kas akcentēja ģimenes nozīmi bērna dzīvē, vecāku atbildību un 

mīlestību, audzinot bērnu. Klausījās skolotāju D.Bravacku, IAC projekta 

ar ASV vēstniecības atbalstu „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” koordinatori, par projekta 

būtību un aktualitāti ikvienam sabiedrības loceklim. Logopēde J.Puzāka uzsvēra runāšanas un 

klausīšanās prasmju lielo lomu ģimenē, kā arī to, ka šīs prasmes veidojamas ģimenē. Lektore pa-

stāsta par emociju iedalījumu un ģimenes lomu bērna emocijās. Bērniem ir vajadzīgi laimīgi vecā-

ki. Direktora vietniece R.Pudāne runāja par audzināšanas pamatprincipiem ģimenē, kā vecāku 

autoritāti, noteiktām disciplīnas prasībām no mazotnes, dzīves prioritātēm, sarunām un pozitīva 

vērtējuma. Iesaka veltīt laiku sevis izglītošanai audzināšanas jautājumos. Vecāki tika iepazīstināti 

ar iespējām vērsties pēc atbalsta un konsultācijām VBTAI Konsultatīvo nodaļā, kā arī Riebiņu no-

vada domes sadarbības grupā bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Paldies par ieinteresētību. lai sadarbība ar vecākiem turpinās arī ikdienā! 

 

  

“ B ērni, kuriem mīlestību vajag vairāk nekā citiem, izturas vissliktāk.”   

“Bērna uzvedība ir saziņas veids ar mums, un, lai mēs mainītu 
viņa uzvedību, mums ir jāsaprot, kādu vēstījumu bērns nes ar sa-
vu uzvedību.” 

“Nevēlamas uzvedības centrā ir kaut kas dziļāks, kaut kas šo uzvedību sāk vai nosaka.” 

“Mums ir grūti pastāvīgi atcerēties, ka bērni… ir tikai bērni. Viņiem 
ir vajadzīgs mūsu laiks un uzmanība, pat ja viņi nezina, kā to lūgt.” 

“Bērniem ir nepieciešama  MĪLESTĪBA “ 
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28. martā Līvānu novada KC norisinājās nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas prog-

rammas „Pulkā eimu, pulkā teku” tradicionālā dejošanas konkursa „Vedam danci 2018” un tradicionālās dziedāšanas 

konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija 2018” pusfināli. 

Dziedātājiem bija ļoti liela konkurence. Konkursā piedalījās tautas dziesmu izpildītāji no Līvāniem un Špo-

ģiem, Aglonas un Vaboles, mūsu novada Sīļukalna. Mūsu folkloras kopu pārstāvēja Himēna Dzene un ieguva II pa-

kāpi. 

Dejošanas konkurss ir ļoti daudzveidīgs un piedāvā dažādas iespējas, jo var sacensties gan skalu dejās, gan 

rotaļdeju un pāru deju konkursā, var dejot kadriļas, demonstrēt tematisko dejas priekšnesuma programmu, bet piere-

dzējušākiem dejotājiem domāts polkas improvizācijas konkurss. Jau vairākus gadus dejas apgūst arī folkloras kopas 

„Jumalāni” dalībnieki. Šogad uz konkursu „Vedam danci” devāmies ar rotaļdeju un pāru deju programmu, bet puiši 

(Uldis Pauniņš, Ēriks Ļeonovs un Vladislavs Givoina) bija sagatavojuši skalu dejas. 

Gatavošanās bija tā vērts, jo dejotāji – Evija Bergmane-Sprūdža, Viktorija Čubreviča, Katrīna Damba, 

Himēna Dzene, Angelika Zakutajeva Margarita Zakutajeva, Vladislavs Givoina, Artjoms Kovaļs, Ēriks Ļe-

onovs, Nils Paško, Uldis Pauniņš, Ritvars Vjakse –parādīja labu sniegumu pāru dejās un ieguva ceļazīmi uz finālu 

Rīgā 22.aprīlī. Arī skalu dejotājiem I pakāpe, bet Uldim – piedalīšanās finālā Rīgā. 

„Jumalānu” skolotājas Rita un Ārija 

Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvie-

nai dzīvai būtnei. Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – šeit 

netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir gara jūras piekrastes līnija un 

nokrišņu daudzums gadā nodrošina pietiekami mitru klimatu. Tomēr 

ūdens ir "jutīgs" dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izman-

tojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies pēc ūdens izmantošanas 

savām vajadzībām. 

Riebiņu vidusskolā šogad Pasaules ūdens dienas aktivitātes ievadīja vides 

pulciņa “Kāpēcīši” veidotā izstāde “Okeāns tavā istabā”. Izstādē varēja 

iepazīt daudzveidīgos okeāna iemītniekus – gliemežus un gliemenes, ko-

raļļus un jūraszvaigznes. Līdz ar to bija iespēja novērtēt bioloģisko daudz-

veidību, pārrunāt okeānu aizsardzības nozīmi. 

7.klases skolēni šogad Pasaules ūdens dienā pētīja Latvijas ezeru ekosis-

tēmas. Skolēni pētīja, kāda ir ezeru nozīme cilvēku dzīvē, kādi augi un dzīvnieki dzīvo ezeros, kā arī notei-

ca Latvijas lielākos un interesantākos ezerus. Ar lielu interesi skatījās filmas par Ežezeru un Velnezeru. 

Noslēgumā skolēni vizuāli attēloja ezera ekosistēmu. 8.klases skolēnu uzdevums bija noteikt, kāda ir ūdens 

nozīme dažādu dzīvnieku dzīvē. Skolēni izlozēja dzīvnieku tipus un, iz-

mantojot dažādus informācijas avotus un savas zināšanas, kopīgi veidoja 

plakātu. Savukārt  9.klases  un 11.klases skolēni novērtēja ūdens nozīmi 

cilvēka dzīvē. Pēc filmas “Ūdens unikalitāte” noskatīšanās  raisījās inte-

resantas diskusijas par to, kas ir dzīvais ūdens, vai ūdenim ir atmiņa, kā-

du ūdeni dzert un kāpēc.  5.un 6.klases skolēni ir iemīļojuši galda spēles, 

tāpēc Pasaules ūdens dienā tika spēlētas spēles “Ūdens un fakti”, “Ronīša 

Podziņas ceļojums pa Baltijas jūru”. Lai arī cik dažādi uzdevumi par ūde-

ni tika veikti, secinājums bija viens – ūdens ir dzīvības pamats un, lai 

dzīvotu, tas ir jāsaudzē un jātaupa!                                             

Skolotāja Ilze Grigule 
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\Mācību ekskursijas “Ražots Latvijā” 
28. martā 6. un 9. kl. skolēni ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestā-

dēs” ietvaros apmeklēja Līvānu ražošanas uzņēmumus, lai 

iepazītu ražotņu darba vidi, tajās nodarbinātās profesijas, izzi-

nātu izglītības un karjeras iespējas, kā arī gūtu atbildes uz inte-

resējošiem jautājumiem un izmēģinātu sevi praktiskā darbībā. 

9. klases skolēni apmeklēja mīksto mēbeļu ražotni SIA 

“Sencis”, guva priekšstatu par galdnieka, piegriezēja, šuvēja, 

tapsētāja, kvalitātes kontroliera un citām uzņēmumā nodarbi-

nātājām profesijām, par gatavās produkcijas noieta tirgiem un 

cenām,  par ražotnes vēsturi,  izaugsmes ceļu. Visus pārsteidza 

lielais vēriens, ar kādu darbojas uzņēmums, jo SIA “Sencis” 

ražo mēbeles kuģiem Tallink, eksportē uz daudzām Eiropas 

valstīm. Tas prasa augstas kvalitātes nodrošināšanu, un uzturēšanu, kam uzņēmums pievērš īpašu vērību. Ražošanas 

vadītājs labprāt iepazīstināja ar telpām (audumu piegriešanas un šūšanas cehs, koka detaļu izgatavošanas cehs, tapsē-

šanas cehs, mēbeļu montāžas cehs u. c.), kurās top visiem zināmās un ļoti kvalitatīvās mīkstās mēbeles. Cehu apmek-

lējuma laikā interesentiem tika dota iespēja darboties praktiski – pārvilkt krēslu ar audumu, to piestiprināt un nodot 

kvalitātes kontrolei. Vairāki skolēni labprāt iemēģināja roku mēbeļu meistara amatā. 

6. klases skolēni ekskursijas 

ietvaros apmeklēja metālap-

strādes uzņēmumu SIA 

"LīvMet" Līvānos. Skolēni 

Zanes Gaidukas vadībā iepazi-

nās ar uzņēmuma rašanās 

priekšvēsturi, kā arī iepazina 

metālapstrādes rūpnieciskā 

procesa soļus. Interesanti bija 

uzzināt, ka "LīvMet" nodarbo-

jas ar metālapstrādi ļoti augstā 

un starptautiski sertificētā pro-

fesionālā līmenī. Produkciju 

eksportē uz Skandināvijas val-

stīm un realizē arī tepat Latvi-

jā, piemēram, dažādu sporta haļļu, angāru u.c. iespaidīgu objektu būvniecībā.  

Skolēni uzzināja, kādas ir metālapstrādes profesijas, kā arī par mācību iestādēm, kurās var apgūt specializācijas uzņē-

muma ražotnes vajadzībām. Metālapstrāde šodien prasa lielu precizitāti, uzmanību, jo smagākos un darbietilpīgākos 

pienākumus veic dažādi augstas raudzes elektroniskie instrumenti, mēraparāti un smagumu pacēlāji - pārvietotāji tel-

feri. Visur svarīga darba drošība, un šeit ir arī darbi, kas atbilst meitenēm. Saņēmām atbildes uz sev interesējošajiem 

jautājumiem, tostarp par peļņas apmēriem, kas ir visai iespaidīgi, ja darbiniekam ir atbilstoša kvalifikācija un izglītī-

ba.  
 

Radošā darbnīca “No izejvielas līdz gatavam izstrādājumam” 
4. klases skolēni ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

ietvaros piedalījās stikla kausēšanas radošajā darbnīcā “No izejvielas līdz gatavam izstrādājumam”, kur stikla apstrā-

des meistares un mākslinieces Ingas Salmiņas vadībā iepazinās ar stikla kā izejmateriāla īpašībām un tā apstrādes 

īpatnībām, stikla izstrādājumu veidošanas procesu un pamatnosacījumiem, kuri jāievēro, lai galarezultāts būtu veik-

smīgs. Amata meistare piedāvāja apskatei dažāda veida stikla izejmateriālus (stieņus, granulas, plāksnes) un darbarī-

kus, ko izmanto stiklu kausējot, griežot, laužot, lai pagatavotu dekoratīvus stikla izstrādājumus. Sarunu gaitā tika no-

skaidrotas svarīgākās rakstura un personības īpašības – uzmanība, pacietība, precizitāte, radošums un vēlme darboties 

ar stiklu. Stikla kausēšanas meistare sniedza arī savu amata prasmju paraugdemonstrējumus – parādīja, kā top stikla 

pērles, kā veidot kompozīciju, kā stiklam piešķirt akcentu. 

 Turpinājumā skolēniem tika dota iespēja darboties praktiski –  katrs zīmēja sava darba skici, grieza stiklu, veidoja 

kompozīciju, sastiprināja vairākas detaļas ar līmes šķīdumu, kausēja stikla kausējamajā krāsnī. Tā bija iespēja novēr-

tēt katram sevi pašu – kādam tas iepatikās un izraisīja interesi, kādam – ne visai. Bet kopumā visi atzina, ka diena bija 

interesanta un darboties ar stiklu šķita aizraujoši. 

Lolita Šmukste, pedagogs karjeras konsultants 
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