2017.gada marts
Lai saprastu, kāda varētu būt tava īstā dzīve, mēģini saprast, kas tevī rada vislielāko laimes sajūtu. Kas tevi dzīves garumā ir darījis laimīgu, smejošu, ko esi darījis ar
vieglumu un lielu prieku? Atrodi atbildi un atgriezies, lai
to realizētu jaunā kvalitātē ar šodienas pieredzi!

2. martā Riebiņu vidusskolā notika 2. atklātā starpnovadu krievu valodas olimpiāde 8. un 9.klases skolēniem.
Patīkami, ka aug dalībnieku skaits. Šogad uz olimpiādi atbrauca 58 skolēni. Savus lietpratējus krievu valodā nosūtīja
Aglonas, Viļānu, Vārkavas, Riebiņu, Dagdas, Ezernieku, Varakļānu, Kaunatas, Rudzātu vidusskolas, Aglonas internātvidusskola un Rušonas, Galēnu, Dravnieku, Sutru, Andrupenes, Jersikas, Gaigalavas, Andzeļu, Salas, Pelēču, Preiļu 1. pamatskolas. Dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas klausīšanās, lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumos, kurus vienoja tēma „Latvija”. Krievu valodas olimpiādei ir sava specifika – divas uzvarētāju grupas.
Astoto klašu A grupā diplomus saņēma šādi skolēni:
1.vieta – Laimonis Deidulis (Pelēču pamatskola, sk.Marija Zīmele);
2.vieta – Viktorija Bogdanova (Aglonas vidusskola, sk.Rita Karpova);
3. vieta – Laura Valinika (Viļānu vidusskola, sk. Jeļena Tarasova).
Astoto klašu B grupā diplomus saņēma šādi skolēni:
1.vieta – Ainārs Kraulišs (Andzeļu pamatskola, sk. Valentīna Kivliņa);
2. vieta – Džesika Ruža (Ezernieku vidusskola, sk. Veneranda Lutinska);
3. vieta – Jūlija Smirnova (Ezernieku vidusskola, sk. Veneranda Lutinska).
Devītajām klasēm ir šādi rezultāti:
A grupā:
1.vieta - Ilva Plociņa (Preiļu 1.pamatskola, sk. Maruta Upeniece);
2.vieta – Sandis Brakovskis (Vārkavas vidusskola, sk. Valentīna Ruzģe);
3.vieta – Evija Utāne ( Dagdas vidusskola, sk. Svetlana Valtere ).
B grupā:
1.vieta – Anastasija Dementjeva (Preiļu 1.pamatskola, sk. Maruta
Upeniece);
2.vieta – Līna Šlapakova (Kaunatas vidusskola, sk. Marija Mukāne);
Laila Pavlovska (Kaunatas vidusskola, sk. Marija Mukāne);
3.vieta – Andris Kukarels (Gaigalavas pamatskola, sk. Valentīna Kozule );
Karina Avdeviča (Varakļānu vidusskola, sk. Inese Prusakova )
Ar Atzinības rakstiem tiek apbalvotas Marika Pizāne (Aglonas internātvidusskola, sk. Valentīna Krīvāne), Violeta
Milaševiča (Ezernieku vidusskola, sk. Stanislava Bondareva), Katrīna Golubicka (Preiļu 1.pamatskola, sk. Maruta
Upeniece).
Šajā dienā Riebiņu vidusskolas administrācija parūpējās arī par interesantu programmu gan skolotājiem, gan
skolēniem. Skolotāja Digna Prodniece novadīja Metodisko stundu kolēģiem, bet skolēniem tika organizēta ekskursija
pa Riebiņiem Ritas Pudānes vadībā. Mums bija smaga, bet interesanta diena!
Riebiņu novada Valodu MA vadītāja Inna Kabare
P.S. Pateicība olimpiādes vadītājiem Annai Meluškānei, Irēnai Ormanei un Natālijai Smukšai, skolas
ēdnīcas kolektīvam par atbalstu! Paldies Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai par
sapratni, iedrošināšanu un klātbūtni! Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” sponsorēja ēdināšanas izdevumus.
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Bērni iepazīst tuvāk Dievu caur lūgšanu…
"Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Marka ev. 10:13-16
Ar Pelnu trešdienu sākas Gavēņa laika sākums. Pelnu trešdienai ir liela nozīme tāpat kā visam Gavēņa laikam,
kas mūs ieved Jēzus Augšāmcelšanās noslēpumā.
Ar kopīgu lūgšanu šī diena sākās skolēniem, kuri mūsu skolā mācās kristīgo mācību.
Tuvāk iepazīt Dievu palīdzēja Rozentovas un Feimaņu draudzes prāvests Rinalds Broks. Bērni tika aicināti atcerēties, ka Baznīca ir vieta, kur varam būt kopā ar Jēzu. Izspēlējām dažādas situācijas un aktivitātes, kas rosināja bērnus
pievērst uzmanību savstarpējām attiecībām klasē, mājās un attiecībām ar Dievu.

3.martā Daugavpils Valsts ģimnāzijā jau vienpadsmito reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu lasījumi krievu valodā kā svešvalodā. Jau daudzus gadus mūsu skolas audzēkņi piedalās šajā pasākumā un šogad tie bija 10.klases skolniece Alīna Litvjakova (skolotāja Anna Meluškāne)
un 11.klases skolnieks Andrejs Holopovs (skolotāja Inna Kabare). Skolēni uzstājās ar sava zinātniski
pētnieciskā darba prezentāciju, atbildēja uz jautājumiem, guva jaunu pieredzi. Skolēni un skolotājikonsultanti saņēma Daugavpils Valsts ģimnāzijas Pateicības rakstus. Pateicamies skolai par iespēju piedalīties lasījumos un ģimnāzijai – par viesmīlību, draudzību un lasījumu organizēšanu! Lai tradīcija turpinās!
Krievu valodas skolotāja Anna Meluškāne
7.marts-viena fantastika diena ne tikai dabā, bet ārā
uz volejbola laukuma. Vidusskolas zēnu komanda
aizvadīja ļoti labu spēli pret saviem vienaudžiem no
Preiļiem, Līvāniem un Vārkavas. Guvām pieredzi, kā
arī pārliecinājāmies par savām spējām

būt labiem

komandas biedriem un prasmi pielietot apgūtos volejbola spēles elementus. Artūrs– cēlājs un skatītāju
mīlulis, Māris, Kristaps- bloka meistari, Dairis, Mareks
– servētāji, Edgars-māņkustību meistars, Boriss– drosmīgs pirmās līnijas spēlētājs, Ernests—iedvesmotājs.
Paldies par lielisko komandas darbu! Paldies sporta skolotājai Mārītei Pokšānei par komandas
sagatavošanu sacensībām!
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Atzīmējot biedrības „Latvijas Sarkanais
Krusts” (LSK) 95. gadskārtu, sadarbībā ar
Paula Stradiņa Medicīnas un vēstures muzeju ir tapusi izstāde par biedrības darbību no tās
dibināšanas laika 1918. gada 16. novembra līdz
mūsdienām. Izstādei ir arī ceļojoša forma, kura
pašlaik ir skatāma Preiļu novada vēstures un lietišķās māksla muzejā (Preiļu KC telpās). Izstādes
eksponāti ir papildināti ar informāciju par biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” darbību Preiļu
pusē. Ekspozīcija ir skatāma no 2017. gada 7.
marta līdz 13. aprīlim. Pirmajā dienā bija prieks
dzirdēt biedrības veterānu atmiņas par darbu tajos
tālajos XX gs. Padomju laikos, trešās Atmodas
laikā. Eksponāti stāsta gandrīz simts gadus senu
vēsturi par līdzcietību, atbalstu un palīdzību, kas
arī ir biedrības darbības pamatā.
Esam lepni, ka LSK Preiļu komiteju vada Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka, kura Sarkanā Krusta idejas īsteno skolā un arī Riebiņu ciematā. Darbības formu ir daudz, bet galvenais ir atbalsts
cilvēkam sarežģītās dzīves situācijās, tad palīdzīga roka tiek pastiepta tāpēc, ka esam līdzās.
.
Izstādes atklāšanā piedalījās I. Ormane un R. Pudāne.
Attēlā no kreisās LSK Preiļu komitejas izpilddirektore Z.Vucāne, LSK ģenerālsekretārs U.Līkops, Preiļu
novada domes priekšsēdētāja M.Plivda, LSK Preiļu komitejas priekšsēdētāja I.Anspoka. R. Pudānes foto

2017.gada 7. martā Riebiņu vidusskolas komanda „Dārgumu meklētāji” piedalījās Biznesa spēļu
"Ceļš uz bagātību" pusfinālā Rēzeknē! Biznesa spēļu atklāšana
sākās ar komandu prezentāciju,
kur mūsu skolnieces Elīna Cakule, Margarita Zabalujeva, Diāna
Berovska ieguva maksimālo punktu skaitu. Komandas kapteine
Elīna Cakule mācēja piedāvāt komandas loģistikas darbības biznesa tirgū un aizstāvēt savu viedokli ar faktiem.

Biznesa spēļu dalībnieki apmeklēja radošo darbnīcu „Zeimuļs”,
kur tika nodibināti jauni kontakti jauniešu vidū un paaugstinātas pašprezentācijas iespējas gan darba tirgū, gan sabiedrībā kopumā.
„Esi Līderis!” koordinatore
Riebiņu vidusskolā
Sandra Eiduka
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Pēc skaistas sieviešu dienas
izskaņas 9. marta rītā kāpām
skolas oranžajā autobusā un
mērojām garo ceļu uz galvaspilsētu. 9.klases skolēnus gaidīja daudz vēsturiskas un interesantas informācijas.

Kā pirmo apmeklējām Eiropas māju. 1,5 stunda ciemošanās
paskrēja nemanāmi. Bija ļoti interesants stāsts par Eiropas Savienības
veidošanās vēsturi, institūcijām un
mūsu lomu Eiropas valstu saimē.
Katrs skolēns varēja papildināt savas zināšanas, kā arī nostiprināt jau
mācīto. Neiztika arī bez balvām
pašiem erudītākiem. Tikām iepazīstināti ar Eiropas eksāmenu, un skolēniem radās vēlme 9.maijā pārbaudīt savas zināšanas. Skola saņēma izglītojoši informatīvus materiālus
plakātu, bukletu un grāmatu veidā.
Tālāk ceļš veda pa Vecrīgas īpašām ieliņām uz Rīgas domi. Redzējām sēžu zāli, konferenču, kā arī
izstādes domes gaiteņos. Pārsteidzoši daudziem sagribējās sevi redzēt deputātu krēslā un radās drosme uzņemties atbildību par savu rīcību.
Okupācijas muzejs ļāva ieskatīties Latvijas neatkarības vēsturē. Stundu garā ekskursija ar interesantu jauno
gidu aizrāva ar vēsturiskiem faktiem un stāstiem no personīgās pieredzes. Var teikt, ka bailes no vēstures
eksāmena ir nomainījušās pret zināšanām.
Un kā noslēgums mūsu ceļojuma, pēc pikošanos pie Ādažu čipsu fabrikas bija ekskursija pa uzņēmumu.
Kalni kartupeļu, paciņu un kraukšķīgo čipsu ļāva ieskatīties rūpnīcas ikdienā un našķa būtībā. Lieliskās gides apbūra un deva atbildes uz daudziem jautājumiem, kā arī ļāva pašiem izveidot savu neatkārtojamo čipsu
garšu. Paciņa čipsu līdzi un mēs braucam laimīgi, draudzīgi un ļoti pateicīgi skolotājai Innai Zenovjevai
un Ārijai Bergmanei-Sprūdžai par ekskursijas maršruta izstrādi, direktorei Inetai Anspokai par atbalstu
mācību ekskursijas organizēšanā, kā arī Eiropas mājai par aicinājumu un transporta izdevumu apmaksu.
Fantastisks ceļojums pirms brīvlaika!
9.klases skolēni un skolotāja Mārite
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Klāt 8. marts – Starptautiskā sieviešu diena, viena no UNESCO starptautiskajām dienām. Vēsturiski tās ideja un pirmsākumi meklējami 19. un 20.gadsimtā, kad aktuāla bija iestāšanās par sieviešu līdztiesību. Šodien šie svētki vairāk liek domāt par pozitīvu noskaņojumu, ziediem un sievietes godināšanu. Bet, ja tā padomā, ikviena sieviete taču ir ne tikai māte, sieva, meita vai māsa,
bet arī mūsu sabiedrības daļiņa. Tāpēc ir svarīgi, ko domā, jūt sievietes, kā viņas raugās uz pasauli.
Lūk, tādā dienā mēs, Riebiņu vidusskolas pārstāvji, devāmies uz Gailīšiem, kur sociālās aprūpes centrā
„Rušona” savas dienas vada cilvēki, kam vairs nav viegli pašiem parūpēties par sevi.
Visas klātesošās sievietes sumināja arī Riebiņu novada domes pārstāvji – domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis un viņa vietnieks Jāzeps Ivanāns
Mūsu ciemakukulī šajā svētku reizē bija gan dāvanas, ko sarūpēja Preiļu Sarkanā Krusta komiteja, gan pašu
ceptā torte, gan origami tulpītes, gan dziesmas un dzejoļi no visas sirds. Pēc skolas direktores Inetas Anspokas uzrunas un sveicieniem jaunāko klašu meiteņu vokālais ansamblis (Viktorija Čubreviča, Katrīna Damba, Himēna Dzene un Karina Semeņuga) priecēja vecos ļaudis ar dziesmiņām, kas bija izskanējušas konkursā „Balsis”, savukārt Evija Bergmane-Sprūdža lika pasmieties par Māras Zālītes grāmatas „Pieci pirksti” fragmentu un speciāli šim gadījumam sagatavoto anekdošu kopu. Vecāko skolnieču (Elīnas Cakules, Natālijas Svjatohas, Evijas Meluškānes un
Margaritas Zakutajevas) priekšnesumi lika aizdomāties par to, kas svarīgs katram cilvēkam, - par ticību, cerībām un
optimismu. Pēc tam skolēni pasniedza visām sociālā aprūpes centra sievietēm pašu gatavotās tulpes.
Cerams, ka šī diena atnesa pansionāta iemītniecēm un darbiniecēm daudz prieka, pozitīvu emociju svētku
noskaņojumu.
Direktora vietniece audzināšanas jomā Rita Pudāne

Beidzot mūsu florbolisti tika pie godalgas starpnovadu skolu
sacensībās! Ar izcīnīto 3.vietu apsveicam Riebiņu vidusskolas
5.-7.klašu komandu, kuras sastāvā bija R.Luriņš, D.I.Leitāns,
H.Griboniks,

A.Golubevs,

J.Kokins,

D.Rukmans,

I.Smoļins. Ar teicamu spēli, rezultatīvām piespēlēm un skaisti
gūtiem vārtiem izcēlās Harijs Griboniks (5 vārti) un Raivis
Luriņš (2 vārti). Uzslavas arī visai komandai un sporta skolotājai Skaidrītei Vulānei!
10. martā Riebiņu vidusskolas sākumskolas skolēni apmeklēja radošā
apvienība “Teātris un ES” muzikālu
izrādi bērniem un vecākiem
“Burunduka TV šovs”.
Izrādē mazos un lielos skatītājus uzjautrinās Burunduks, kurš nolēmis
veidot pats savu muzikālo TV šovu.
Uz konkursu viņš aicina labākos talantus no tuvākām un tālākām zemēm. Skolēni aktīvi piedalījās izrādē gan dziedot, gan izspēlējot dažādas lomas uz skatuves.
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„Anekdošu virpulis 2017” un „Lielais rotaļnieks”
8.martā Līvānos 1.vidusskolas Laimiņas skolā notika Dienvidlatgales novada folkloras
jomas konkursi „Anekdošu virpulis 2017” pusfināls un „Lielais rotaļnieks.” Rotaļnieku konkurss ir ikgadējs pasākums, kur pulcējas novada labākie rotaļnieki. Konkursa mērķis ir tradicionālo rotaļu un spēļu apgūšana, popularizēšana. Mūsu skolu pārstāvēja pieci dalībnieki. Katram bija
jāsagatavo 2 tradicionālas rotaļas vai spēles un jāiemāca tās pārējiem konkursa dalībniekiem. Tika
vērtēta rotaļnieku prasme saprotami
un skaidri izstāstīt rotaļas vai spēles
noteikumus, atbilstība situācijai un
vecumam, kā arī telpas pārvaldīšana.
Šajā konkursā I pakāpes diplomu un
Dižā rotaļnieka titulu saņēma 6.a klases skolnieks Ēriks Ļeonovs, II pakāpi un Lielā rotaļnieka titulus ieguva
Sintija Verza (6.b klase) un Margarita Zakutajeva (8.klase), III pakāpe un
Mazā rotaļnieka tituli tika Evijai Bergmanei-Sprūdžai (6.a klase) un Viktorijai Pauniņai (8.klase).
Labākie rotaļu vadītāji
Paralēli rotaļu konkursam sacentās
arī labākie Dienvidlatgales smīdinātāji.
Konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju
atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana,
līdzdarbojoties mutvārdu tradīcijā. Katram dalībniekam bija jāsagatavo vesels
„anekdošu pūrs”, kurš ir pietiekami liels,
lai tiktu galā ar konkursa uzdevumiem.
Mūsu skolu šajā konkursā ārpus kārtas
pārstāvēja Evija Bergmane-Sprūdža.
Viņa, Vispasaules smieklu dienā, 1. aprīlī, dosies uz finālu Rīgā.
"Anekdošu virpuļa 2017" uzvarētāji
Konkursus vērtēja žūrija: Līvānu BJC direktore Zane
Praņevska, Līvānu novada KC jauniešu teātra vadītājs Oskars Bērziņš un folkloras kopas
“Turki” vadītāja Terēzija Rubene. Anekdošu konkursa vērtēšanā piedalījās arī bērnu žūrija - Evija Bergmane-Sprūdža no mūsu skolas, Rainers Tomass Urujevs (Līvānu 1.vidusskola), Kristians
Plots (Vārkavas vidusskola), jo trīs gadus pēc kārtas “Anekdošu virpulī” Rīgā viņi ir ieguvuši
Ekselento smīdinātāju titulus. Tas bija pagodinājums, liela atbildība un pozitīva pieredze.
Folkloras kopas „Jumalāni” skolotājas Ārija un Rita.
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Katrs mācību gads skolā nāk ar kādām pārmaiņām – kabineti tiek aprīkoti ar jaunām mēbelēm, šogad skolas gaiteņi pārvērtušies, vestibils ieguvis citu noformējumu, un arī skolas muzejs ir sagaidījis savu pārmaiņu laiku.

Pateicoties labu, ieinteresētu, atsaucīgu un darbīgu cilvēku – direktores Inetas Anspokas , Jura Čižika,
Sandra Volonta, Valērija Jurkāna, Jāņa Čižika kopdarbam, muzeja telpa ir izremontēta, apmēbelēta.
PALDIES! Tagad tur notiek materiālu vākšana, apkopošana, noformēšana. Jaunā muzeja koncepcija paredz, ka tas vairs nebūs novadpētniecības muzejs, kā sākotnēji tas bija paredzēts, jo muzeja telpa ir par mazu, lai tur glabātos gan kara laika liecības, gan senie darbarīki, gan fakti par kolhozu „Krasnij Oktjabrj”. Šie
materiāli savu vietu ir atraduši vēstures un mājturības kabinetos un Riebiņu CB, bet skolas muzejs turpmāk
glabās tikai liecības par Riebiņu vidusskolas skolēniem, skolotājiem, notikumiem, darbiem utt.
Droši vien esat jau pamanījusi trešā stāva gaitenī ekspozīciju skapjus, kuros redzami skolēnu un skolotāju sasniegumi, skolas ciemiņu fotogrāfijas, skolas prezentācijas materiāli – lietas, ar ko varam lepoties paši
un rādīt skolas viesiem. Tā arī ir daļa no skolas muzeja.
Bet pirmā izstāde „Sākums” ir veltīta Riebiņu vidusskolas dibinātājam un pirmajam direktoram Ivanam
Staričenokam, pieminot viņa 90. dzimšanas dienu. Kopš 1960. gada I. Staričenoks vadīja Riebiņu astoņgadīgo skolu vecajā pils ēkā. Direktora sapnis par jaunu skolu Riebiņos piepildījās 1975. gadā, kad durvis vēra jaunuzceltā un modernā lauku skola. Skolotāju kolektīvs sāka darbu modernos, labi aprīkotos kabinetos,
ar tādu sporta zāli un stadionu tajā laikā nevarēja lepoties pat pilsētu skolas. Tajā laikā Riebiņu vidusskola
bija divplūsmu skola, bet vidusskola bija tikai krievu plūsmā. Jaunajā skolā sāka veidoties jaunas tradīcijas,
pie tam dažas no tām mēs esam atjaunojuši un pieņēmuši arī šodien, bērniem tika piedāvāti interesanti pulciņi, liela vērība tika veltīta skolēnu militārajai un civilajai apmācībai. Savu nodevu prasīja arī laiks un atrašanās Padomju Savienības sastāvā – oktobrēnu, pionieru un komjauniešu kustība uzlika savus pienākumus
un normas. To visu var aplūkot izstādē.
Ivans Saričenoks vadīja Riebiņu vidusskolu no 1975. līdz 1981. gadam, kad devās pelnītā atpūtā. Kopā ar
viņu skolā strādāja arī viņa dzīvesbiedre Veneranda Staričenoka, kura mācīja bērniem latviešu valodu un
literatūru. 1984. skolā darbu uzsāka arī I. Staričenoka meita Rita Pudāne, kura te strādā vēl šodien. Un
skolotāju dinastiju turpina arī mazmeita Māra Pudāne, kas ir šīs skolas absolvente, RTU pasniedzēja un
zinātniskā pētniece. Patīkami, ka pirmie cilvēki, kuri apskatīja izstādi bija tieši skolotāja Rita un Māra.
Mūsu skola arī šodien ir dzīvības un jaunu ideju pilna, atvērta pārmaiņām un gatava darbam. Katrs skolotājs un skolēns ir kā mazs zobratiņš skolas mehānismā, un, jo godprātīgāk mēs katrs darīsim savu darbu,
jo lepnāki mēs varēsim justies par sevi un savu skolu.
Muzeja vadītāja Silvija Avotiņa
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Sestdienas diena vieglatlētiem pavadīta manēžā, ar to
noslēdzot aizvadīto ziemas sezonu. 18.martā Preiļu
novada atklātajās sacensībās no Riebiņu vidusskolas
uz starta iznāca, nostartēja un labi sevi pierādīja Arturs Stabulnieks (2000m- 3.v.), Māris Paldiņš
(60m- 1.v., 2000m- 4.v), Kristaps Lisicins (60m/b1.v.t/l.-2.v.), Armands Briška (lodes gr.-1.v.), Raivis Šeršņovs (60m/b- 1.v.). Nedaudz pietrūka līdz
pjedestālam, bet savi rekordi sasniegti V.Pauniņai,
A.Paško un J.Gorbanam. Apsveicam! Aicinu visus
gatavoties krosu sezonai.
Sporta skolotāja Mārīte

„Izvēlies, ko vēlies ”- tā saucās kārtējā izglītojošā nodarbība Riebiņu novada Centrālajā
bibliotēkā 20.martā, uz kuru mūs uzaicināja bibliotekāre Svetlana Zahareviča.
Izrādās, ka ir iespējams ļoti ātri noskaidrot, kur meklēt mums vajadzīgo grāmatu, kā to
pareizi atrast bibliotēkā vai nepieciešamības gadījumā arī pasūtīt. 8 klases skolēni izstaigāja bibliotēkas telpas, iepazinās ar grāmatu plauktu saturu, sistematizāciju un paši piedalījās grāmatu
meklēšanā. Bija aizrautīgs ceļojums grāmatu pasaulē. Paldies organizētājiem!
8. klases skolniece V. Pauniņa, O. Ribiņickas foto

Skolēnu brīvdienās Riebiņu vidusskolā varēja saņemt humānās palīdzības
apģērbu un apavus, ko sagādāja biedrības “Latvijas Sarkanā Krusta” (LSK) Preiļu nodaļa
(priekšsēdētāja Ineta Anspoka) un biedrība “Veselības veicināšanas biedrība”.
Norise ir kļuvusi par tradīciju, un Riebiņu vidusskolā ciemata iedzīvotāji un arī skolēni
varēja izvēlēties sev nepieciešamo, kas dažreiz palīdz atrisināt finansiāla rakstura jautājumus
ģimenēs un ietaupa līdzekļus citam.
Domājot pat Latvijas Sarkanā Krusta simtgades tuvošanos ( 2018.g.), vēlreiz der atcerēties, ka šī organizācija kā neviena cita kalpo cilvēkiem un viņu labklājībai, palīdzot ne tikai,
kad lūdz, bet arī pirmā pastiepjot devīgu roku ikdienā.
Saistībā ar šo pasākumu gribas pateikt paldies Riebiņu vidusskolas tehniskajam personālam par brīvprātīgo darbu pie mantu kārtošanas.
LSK Preiļu nodaļas biedrs
Irēna Ormane
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Ik gadu izglītojamo brīvdienās pedagogi steidz dalīties pieredzē, apgūt ko jaunu, interesantu. Pavasara brīvdienās šādu iespēju sniedz pedagoģiskās pieredzes konferences. Šogad 17. martā 2. starptautiskā un 7. starpnovadu
pedagoģiskās pieredzes konference „Izglītojamo kompetenču pilnveides iespējas mācību un audzināšanas procesā”
norisinājās Dagdas vidusskolā.
Tajā piedalījās arī mūsu skolas skolotāji. Pie tam astoņi no deviņiem dalībniekiem uzstājās dažādās sekcijās, kā „Dabaszinības” (Laila Vibornā, Alla Solovjova, Jeļena Saulīte), „Skolēnu kompetenču pilnveides iespējas
mācību un audzināšanas procesā” (Rita Pudāne), „Sākumskola” (Solvita Volonte un Skaidrīte Vulāne),
„Valodas” (Diāna Bravacka) „Sociālās zinātnes” (Sandra Eiduka). Katra skolotāja, konferences dalībniece, ir
apmierināta ar paveikto darbu, apkopoto materiālu, kā arī ar pašu uzstāšanos, jo tā bija lieliska iespēja dalīties ar
kolēģiem savā pieredzē. Bet tas, kurš dod, saņem arī pretī, jo Dagdā gūtas daudzas idejas, citādas pieejas, jauni metodiskie paņēmieni. Ļoti interesanti bija dzirdēt arī citu valstu, kā Baltkrievijas, Lietuvas un Polijas, kolēģu pieredzes stāstus, salīdzināt izglītības sistēmu, izaicinājumus un sasniegumus ar savējiem.
Dienas otrajā pusē visiem konferences dalībniekiem bija izdevība darboties dažādās meistarklasēs, sākot no
angļu valodas un beidzot ar rotu darināšanu, kur ikviens varēja atrast sev visinteresantāko nodarbi.
Konferences noslēgumā izskanēja sirsnīgi pateicības vārdi pasākuma organizatoriem, atzinība par saistoši
un ļoti lietderīgi pavadīto dienu, kā arī, protams, pārliecība par to, ka nākošgad Ludzā atkal būs tikpat sirsnīga un
noderīga pedagogu tikšanās.
Direktora vietniece Rita Pudāne

Ziemas ledus prom un upe pieder drosmīgiem!
Airēšanas sezona ir atklāta!
18.un 19.martā Riebiņu vidusskolas kanoe laivas ar cilvēkiem sarkanās vestēs varēja vērot
sākumā Feimankas upes krastos, pēc tam -tās ūdeņos. Pateicoties ūdens pārgājienu entuziastam Jurim Čižikam, prieku no peldēšanas laivās izbaudīja daudzi mūsu skolas skolēni, darbinieki, kā arī citi ciema ļaudis. Atpūta svaigā gaisā ar adrenalīnu virs ūdens, viena labi pavadīta
dienas daļa! Paldies, skolas direktorei Inetai Anspokai par projektu, kas dod iespēju mums
jau otro gadu baudīt dabu uz ūdens. Pagājušajā gadā mūsu laivas peldēja pa Feimanku, Dubnu
un Rēzeknes upēm. Šoreiz varam lepoties ar drosminiekiem, kurus nenobaidīja aukstais ūdens,
lai baudītu mūsu pašu upīti Feimanku. Prieks, ka ir cilvēki, kuri prot aktīvi pavadīt savu brīvo
laiku un cilvēki, kuri spēj sarūpēt tādu iespēju!
Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne
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22.martā Rīgas tūrisma un radošās
industrijas tehnikumā Preiļu struktūrvienībā
notika
seminārs
“Radošums, uzņēmība un starptautiskā mobilitāte”. Seminārā aktīvi piedalījās Riebiņu vidusskola- skolnieces
Ieva Boļšakova un Diāna Berovska un
skolotājas Kristīna Tjarvja un Sandra
Eiduka. Dalībnieki apguva stratēģiskās partnerības projektu pieredzi ”City Guiding for
VET”, lauku un ekotūrisma attīstības virzienus.
Jaunie vieglatlēti lēkšanas sacensībās Preiļos uzrādīja labus rezultātus. 2007. g. dzimušajiem un jaunākiem notika pēdējās
telpu sacensības augstlēkšanā un tāllēkšanā. Pēc divām tūrēm kopvērtējumā Artūrs Valters, Nikita Baikovs, Katrīna
Damba un Katrīna Nagle ieguva godalgotas vietas. Svarīgākais, ka daudziem
jauniem vieglatlētiem bija iespēja sevi
pierādīt šajās disciplīnās un uzstādīt savus
personīgos rekordus. Tas izdevās ne tikai
augstāk minētiem, bet arī Gatim Pokšānam, Nilam Paško, Sandim Verzam un
Raitim Danilovam.

24.martā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā notika badmintona
čempionāts skolēniem. Sacensības atbalstīja un sniedza metodisko palīdzību organizēšanā Latvijas badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds un Latvijas badmintona federācijas
galvenais treneris Arnis Šefers.
Sacensībās piedalījās Riebiņu, Viļānu, Aglonas un Vārkavas vidusskolas, J.E. Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu psk. veiklākie skolēni. Vidusskolēnu grupā otro vietu izcīnīja Evija Meluškāne. Arturs Stabulnieks finālā sīvā cīņa piekāpās atlases spēļu uzvarētajam JEPVĢ pārstāvim un palika 4-ais. Boriss Maslobojevs, Edgars Lipko, Diāna Berovska, Jacenta Rudzāte ierindojās 5.-8.vietā. 8.-9.klašu grupā savu
meistarklasi rādīja Adriāns Bergmans, izcīnot 2.vietu, un Artis Pastars- 3.vietu. Sīvā un grūtā spēlē par
bronzu pretiniecei no Preiļiem piekāpās Karīna Komlačova. Pavisam nedaudz līdz pusfinālam pietrūka arī
Viktorijai Pauniņai. Patīkami pārsteidza arī gados jaunāku spēlētāju- Annas Marijas Vilcānes un Raivja
Luriņa sniegums, jo arī viņi ar nelielu punktu deficītu piekāpās izšķirošajās spēlēs. Šī visiem bija lieliska
diena pieredzes bagātināšanai! Paldies sporta skolotājai Mārītei Pokšānei par iniciatīvu!
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Pēc Riebiņu vidusskolas karjeras
izglītības konsultantes Innas Zenovjevas iniciatīvas, ar direktores Inetas Anspokas svētību, 7. un 8. klases skolēnu vecāku gādību un Riebiņu novada domes atbalstu
2017. gada 23. martā braucām mācību ekskursijā uz Rīgu, lai dienu pavadītu galvaspilsētā un
piedalītos interesantās stundās un nodarbībās.
Diena sākās ar ieilgušu starpbrīdi autobusā ceļā uz Rīgu: varēja „sēdēt” telefonos, klausīties mūziku, piedalīties interesantās sarunās, vienkārši skatīties pa logu, spēlēt spēles un pat gulēt.
Tāpēc pirmo mācību stundu visi gaidīja ar nepacietību. Tā notika Eiropas Savienības mājā. Skolēni klausījās lekciju par ES institūciju darbību, vēsturi, svarīgiem lēmumiem, kas ir aktuāli šobrīd.
Nodarbības beigās notika radoša aktivitāte par plastmasas maisiņu ierobežošanas iespējām. Bija
prieks, ka skolēni zināja, ko darīt, un parādīja savu kreativitāti. Ieguvēji bija visi, gan tie, kam tika
balvas viktorīnā, gan tie, kas strādāja darba grupās. Mēs esam pateicīgi Eiropas Savienības mājai
par iespēju šo ekskursiju realizēt, jo tieši viņi apmaksāja transporta izdevumus braucienam uz Rīgu.
Saulainā diena bija kā radīta pastaigai pa Vecrīgu, un tas bija gan starpbrīdis, gan reizē arī ģeogrāfijas un vēstures stunda, jo pastaigas laikā redzējām Brīvības pieminekli, Laimas pulksteni, pastāvējām Doma laukumā, nogājām garām prezidenta pilij un tikāmies autobusā Krastmalā, lai brauktu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Trešā un ceturtā stunda bija LNB. Mūs sadalīja grupās, un varējām ceļot vēsturē, jo tieši tā var
raksturot izstādi, kas stāsta par grāmatas attīstību Latvijā. Savdabīgs ir tas, ka šajā ekspozīcijā ir
lietas, ko var paņemt rokās, pasmaržot, izveidot savu recepti, klausīties.
Radošā darbnīca Virtakas klasē (ceturtā stunda) notika turpat LNB telpās. Der paskaidrot, ka mācību telpa tā nosaukta par godu Virtakas iezim, kurā iegrebtas vēlo viduslaiku dzimtas piederības
zīmes un aizsargzīmes. Skolēniem emocionālā līmenī bija iespēja padomāt par savu ģimeni, dzimtu, izvēlēties zīmes, pastāstīt otram par izvēlētajiem rakstiem un veidot savas dzimtas zīmi. Darba
beigās zīmes tika uzdāvinātas, un katrs savu veidoto zīmi atveda mājās. Vajadzēja redzēt skolēnu
aizrautību, ar kādu viņi veidoja katrs savas dzimtas zīmi. Paldies LNB par šo projektu. Projekts
paredzēts pieciem gadiem, un skolēnu grupām nodarbības ir bez maksas.
Nezinu, vai to dara ar visām grupām, bet mēs nopelnījām ekskursiju pa LNB. Nosauksim to par
organizētu starpbrīdi. Vispirms mūs iepriecināja Rīgas panorāma no bibliotēkas pēdējiem stāviem,
pēc tam optiskais triks ar skatu uz Pēterbaznīcas smaili, pakavējāmies pie Dainu skapja un apskatījām leļļu izstādi, kurā kā viens no eksponātiem bija skatāma Viktorijas Pauniņas (8. klase) origami tehnikā veidotā lelle.
Mācību ekskursijas beigās mūs gaidīja Batutu parks - tā bija piektā mācību stunda - kustības
prieks un lidojuma sajūta.
Noguruši, bet laimīgi braucām mājās. Arī tādas var būt stundas – skolēni atzīst, ka mācīties tomēr
ir interesanti.
Ar piezīmju bloknotu un pildspalvu visur līdzi bija Irēna Ormane, ar fotoaparātu - Alla Solovjova.
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Pagājušajā gadā par titulu
„Supermeitene 2016” sacentās vidusskolnieces, pamatskolā notika
meiteņu konkurss, kurā meklējām
Zelteni, bet kāpēc bijām aizmirsuši
mazās meitenes?

29. martā
skolēnu parlamenta prezidente Evija Meluškāne sasauca ārkārtas sapulci, kurā piedalījās Princese Ieva, Tautumeita Diāna, Saimniece Jūlija, Māksliniece Austra un Sportiste Viktorija. Dienas kārtības galvenais jautājums bija: Kādai jābūt supermeitenei? Domas dalījās, jo Princese Ieva domāja, ka supermeitenei noteikti jābūt skaistai un labi jādejo, Saimniece Jūlija kategoriski pastāvēja uz to, ka supermeitenei jābūt čaklai un saimnieciskai, Sportiste Viktorija uzsvēra
sporta lielo nozīmi katra cilvēka dzīvē, Māksliniece Austra gribēja, lai supermeitene ir radoša, atraktīva, ar labu gaumi. Tautumeita Diāna apgalvoja, ka nekas tā nerotā meiteni, kā prāts, zināšanas
un tikums. Secinājums: Supermeitenei jābūt čaklai, gudrai, talantīgai, saimnieciskai, radošai, veiklai, sportiskai, ritmiskai. Vai mūsu skolā ir tādas meitenes? Jā!
Uz konkursu ieradās Evelīna un Sannija no 1. klases, Katrīna un Anastasija no 2. klases, Gunita un Katrīna no 3. klases, Himēna un Karina no 4. klases. Ko tik visu viņas nedarīja! Gan
pašgatavotu dāvanu prezentēja, gan talantu rādīja, ābolu mizoja un grieza, centās iemest bumbiņu
vārtos un grozā, zīmēja kolektīvu zīmējumu, dejoja, šķiroja pupas un zirņus un visādi centās parādīt žūrijai, ka ir gudras, čaklas un talantīgas meitenes. Apkopojot visus rezultātus, žūrija sadalīja
nominācijas:
Talantīgākā meitene – Himēna Dzene
Radošākā meitene – Evelīna Rumaka
Saimnieciskākā meitene – Karina Semeņuga Ritmiskākā meitene – Katrīna Damba
Čaklākā meitene – Katrīna Nagle
Erudītākā meitene – Anastasija Jefremova
Sportiskākā meitene – Sannija Meluškāne
Titulu „SUPERMEITĒNS 2017” ieguva GUNITA VJAKSE! APSVEICAM!
Paldies „lielajām meitenēm” – Evijai, Ievai, Diānai, Jūlijai, Viktorijai un Austrai par sagatavotajiem tērpiem un atraktīvo pasākuma vadīšanu, paldies visiem, kuri iesaistījās afišas rakstīšanā,
dāvanu sarūpēšanā, ideju īstenošanā. Labāko novērtējumu laikam izteica zēni, kuri pēc konkursa
uzdeva jautājumu: „Kad mums būs šāds konkurss?”
Sākumskolas MK vadītāja Silvija Avotiņa
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LOK projekta «Sporto visa klase»
43 skolu trešklasnieku komandas 31.martā
visā Latvijā mērojās spēkiem veiklības stafetēs. Šajā mācību gadā projektā iesaistījusies arī Riebiņu vidusskolas 3.klase (klases
audzinātāja Ināra Dronga, sporta skolotāja
Mārīte Pokšāne). Stafešu sacensības
norisinās vairākās grupās, pēc tam
labākos izvirzot finālam. Riebiņu vidusskolā 31.martā startēja 13 skolu komandas no Viļānu, Līvānu, Rēzeknes,
Salas, Daugavpils, Ludzas, Lielvārdes,
Aizkraukles un Riebiņu novada.

Komandām bija jāpieveic piecas dažādas stafetes. Pirmā stafete elementu ziņā bija pati vienkāršākā, attiecīgi piektā stafete bija sarežģītāka ar
vairāk elementiem. Skolēni sacentās uz laiku, vērtējot trasē uzrādīto rezultātu katrai komandai tika
piešķirti punkti, katrā stafetē. Rezumējot visās stafetēs iegūtos punktus tika iegūts kopvērtējuma
rezultāts.
Stafetes, kā arī balvas katram dalībniekam sarūpēja Latvijas Olimpiskā komiteja, bet uzņemt, organizēt un novadīt sacensības bija uzticēts Riebiņu vidusskolai. Paldies Riebiņu vidusskolas sporta skolotājām Mārītei Pokšānei un Skaidrītei Vulānei, Riebiņu vidusskolas darbinieku kolektīvam, Riebiņu novada skolu sporta skolotājiem, novada izglītības jautājumu
koordinatorei, skolēniem un absolventiem,
kuri aktīvi iesaistījās šajā procesā. Mūsu
3.klase sīvā cīņā, zaudējot tikai vienu punktu, ierindojās 4. vietā. Veiklāki izrādījās
kaimiņi - Viļānu vidusskola, 2.vietaAizkraukles novada vidusskolai 3.vieta –
Salas vidusskolai.
“Sporto visa klase” ceļojošā kausa izcīņas
finālsacensību dalībnieki tiek atlasīti, ņemot vērā un vērtējot rezultātus četrās kategorijās – skolēnu sekmes, vispārējās fiziskās sagatavošanas vingrinājumi, stafešu rezultāti un radošā aktivitāte “Visi kopā mēs to varam!”.
Viss tiek virzīts uz klases saliedētību un tieksmi pilnveidoties visos virzienos. Pateicoties šim projektam bērni papildus sporto 3 reizes nedēļā un viena no nodarbībām notiek ārā. Paldies vecākiem
par atbalstu! Noteikti visi esam ieguvēji.
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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eTwinning apmācības par 3D tehnoloģijām skolā
Sākot no 30. marta līdz 1. aprīlim skolotāji Guntis Tjarvja un
Kristīna Tjarvja piedalījās trīs dienu apmācību seminārā par
3D tehnoloģiju izmantošanu skolā un eTwinning projektos.
Seminārs notika Rīgā, ikgadējās e-prasmju nedēļas ietvaros un
to rīkoja Latvijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests. Semināram pieteicās 28 skolas, bet tika uzaicinātas tikai 12 skolas, tai skaitā arī Riebiņu vidusskola. Apmācību laikā skolotāji

guva zināšanas par
3D modelēšanu un
3D printeri. Riebiņu
vidusskola kopā ar
Rīgas Klasisko ģimnāziju
izstrādāja
eTwinning projektu
"3D tehnoloģiju elementu izmantošana
skolā un eTwinning
projektos ar ceļu satiksmes noteikumu konstruktora palīdzību", ko apmācību noslēgumā prezentēja
mini konferencē H2O centrā. Mūsu projekta ideja tika atzīta par vienu no trim labākajām un tika
apbalvota ar dāvanu karti 30 eiro apmērā no kompānijas "Baltic 3D", kura dos iespēju mūsu skolai
kopā ar Rīgas Klasisko ģimnāziju izprintēt kopprojekta laikā izstrādātos 3D objektus.
Interešu izglītības skolotāja K.Tjarvja

30.martā Līvānu KC pulcējās Dienvidlatgales novada dziedātāji, dejotāji un muzikanti. Šeit notika veseli trīs konkursi.
Lai gan ierasts, ka „Jumalāni” ir ļoti aktīvi konkursu dalībnieki, šoreiz bijām sadūšojušies uz diviem deju
konkursiem, tas ir, pāru deju programmu un meiteņu dejām. Bet deju pavadījumu spēlēja pašu muzikanti: Natālija,
Juris, Jacenta, Evija.
Pāru deju programmā jādejo četras dejas. Šogad tās bija „Atašienes suseklis”, „Saules deja”, „Kruciņkais” un
„Sudmaliņas”. Folkloras dančiem ir tāda specifika, ka dejotājiem jādzied līdzi, un tas nav viegli! Bet mūsu dejotāji –
Evija, Uldis, Katrīna, Ritvars, Angelika, Ēriks, Viktorija, Vladislavs, Anna Marija, Artjoms, Himēna, Maksims, Anastasija un Margarita – turējās godam un ieguva I pakāpi un ceļazīmi uz konkursa finālu Rīgā.
Jau vairākus gadus dejojam arī meiteņu deju programmu. Šogad jauns izaicinājums bija „Dvieļu dejas” apgūšana, bet meitenes – Evija, Viktorija, Anna Marija, Angelika, Katrīna un Himēna – ar to veiksmīgi
tika galā. Un žūrijas komisija lēma,
ka meiteņu deju dejotājas pārstāvēs
Dienvidlatgales novadu Rīgā. Jāpiebilst, ka žūrijas locekļu vidū bija arī
etnohoreogrāfs, tradicionālās dejas
pētnieks un skolotājs Ernests Spīčs.
Lai mūsējiem veicas finālā
Rīgā 22.aprīlī!
Paldies par mērķtiecīgo
darbu skolotājām Ritai Pudānei un
Ārijai Bergmanei-Sprūdžai!

