
   

 

2020.gada marts-jūlijs 
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  

6. martā 12. klases skolēni kopā ar 

saviem vecākiem un skolotājiem 

pulcējās uz skolas tradicionālo pasā-

kumu – Ţetonu vakaru. Šī gada tēma  

„Pagātne ar skatu nākotnē”. Vaka-

ra gaitā divpadsmitajiem bija iespēja 

dalīties atmiņās par vidusskolā pava-

dīto laiku – tika parādīta sagatavota 

prezentācija, priekšnesumi un video.  

 

 

 

 

 
 

Katram no mums bija iespēja iejusties daţādās lomās un paradīt sevi no citas 

puses. Pasākuma laikā bija manāms gan smaids, gan kāda aizkustinājuma 

asariņa. Mēs pateicamies saviem vecākiem par atbalstu un sarūpētajiem gar-

dumiem, mūsu pedagogiem par kopā būšanu. Īpašu paldies sakām mūsu sko-

las direktorei Inetai Anspokai par piemiņas dāvanām- ţetona gredzeniem! 

Tas mums paliks par piemiņu kā piederības apliecinājums savai skolai.                         

12. klases skolnieces – Jūlija, Laura, Viktorija, Kristīne 
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11.martā mūsu skolā notika Riebiņu nova-

da skolēnu radoši pētniecisko darbu kon-

kurss “Vēsture ap mums”.  
Šī gada konkursa tēma bija “Te varētu tapt 

muzejs’’. Skolēni meklēja izpētes vērtas tē-

mas  gan savās dzimtās, gan tuvākā un tālākā ap-

kārtnē. Tika pētītas vecvecve-

cāku biogrāfijas, daţādu 

ēku  un citu būvobjektu vēs-

ture .  savos pētījumos skolē-

ni izmantoja daudzveidīgus 

informācijas avotus.  

Paldies Riebiņu novada Izglītības 

j a u t ā j u mu  k o o r d i n a t o r e i 

E.Visockai, Riebiņu CB bibliotekārei S.Zaharevičai. Riebiņu vidussko-

las skolēnu pašpārvaldes dalībniekam V. Litvjakovam par atbalstu kon-

kursa organizēšanā  Visiem konkursa dalībniekiem vēlam nezaudēt 

interesi par vēstures pētīšanu! 

Sveicam 8. klases skolnieci Danu Patrejevu un 9. b klases skolnie-

ci Sarmu Vītoliņu ar iegūto 2. vietu valsts skolēnu radošo darbu un 

pētījumu konkursā VĒSTURE AP MUMS "Te varētu tapt mu-

zejs".  

Mums gan sev pašiem kopējiem spēkiem, gan jaunajā paaudzē ir jāie-

audzina vērtība, ka „mans liktenis ir Latvijas liktenis”, jo par patriotu 

nepiedzimst. To veido vide, cieņa pret pagātni, sasniegtais un radītais 

šodien, nākotnei glabātais. Pedagoģe  Ārija Pudule skolēnus sekmī-

gi sagatavo konkursam jau vairākus gadus pēc kārtas. Paldies par iegul-

dīto darbu un sadarbību arī skolēnu ģimenēm! 

12.martā Līvānos no-

tika Dienvidlatgales 

novada stāstnieku 

konkurss “Anekdošu 

virpulis 2020” un ro-

taļu konkurss “Lielais 

rotaļnieks.  
Uz ikgadējo pasāku-

mu Līvānos pulcējās 

labākie Dienvidlatgales 

novada anekdošu stāstī-

tāji un lielākie rotaļnie-

ki. Pasākuma mērķis ir tradicionālās stāstīšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšana, pārmantošana un 

attīstība dialogā ar tradīciju un tradicionālo rotaļu, spēļu apgūšana, popularizēšana, rotaļnieku sagatavošana 

bērnu un jauniešu vidū, novadu rotaļu un spēļu aktualizēšana. 

Katra stāstnieka uzdevums  bija izstāstīt savas vissmieklīgākās anekdotes un sasmīdināt ţūriju. Uz finālu 

Rīgā dosies labākie Dienvidlatgales novada smīdinātāji, tai skaitā Daniela Koroševska un  Nauris Saulišs 

no Riebiņu vidusskolas. Mūsu Katrīna Damba tik atzīta par labāko rotaļnieku. Konkurss “Lielais rotaļ-

nieks”  noslēdzas ar novada kārtu. Par bērnu sagatavošanu konkursiem paldies tika teikts skolotājām Ārijai 

Bergmanei-Sprūdžai un Ritai Pudānei. 

Konkursu rīko Līvānu Bērnu un jauniešu centrs  sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 
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Riebiņu vidusskolas vecāki bija aicināti  

piedalīties VECĀKU DIENĀS ar mērķi  

veicināt pozitīvu skolas un ģimenes sadarbību.  
Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sa-

darbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna 

personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos skolā un 

sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms 

bērni mācās ģimenē, tāpēc skolai ir svarīgi sadarbojoties turpi-

nāt ģimenē iesākto bērna personības attīstību. Tieši skolas un 

ģimenes sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbal-

sta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar bērniem situ-

ācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ie-

tekmējošiem faktoriem.  

Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kva-

litāti, gan bērnu mācību sasniegumus, turklāt ne tikai to skolē-

nu, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo 

audzēkņu sniegumu. 

 Kā katru gadu, arī šogad vecāki varēja satikt un aprunāties ar 

mācību priekšmetu skolotājiem, lai kopīgi pārrunātu ne tikai 

neveiksmes, bet dalītos arī panākumos. Vairāki vecāki bija iz-

vēlējušies sazināties ar skolotājiem elektroniski. 

Paldies visiem vecākiem, kas atrada laiku paciemoties skolā! 

Gribētu aicināt vecākus nākamreiz izmantot šādu piedāvājumu, kad  bez steigas var pārrunāt jautājumus, 

kas skar tieši jūsu bērnu.  

Protams vecākiem nav jāgaida šāda speciāli organizēta vecāku diena, lai noskaidrotu sev interesē-

jošas lietas, tad , lūgums sazināties ar skolotāju e-klasē vai telefoniski par tikšanās laiku. Uz sadarbību! 

Mūsu skolas tehniskie darbinieki ik dienas čakli strādā, 

bet 12.marts ir tā diena, kad viņiem tiek organizēts at-

pūtas brauciens - kā pateicība par ikdienas un papildus 

darbu visa mācību gada garumā.   

“Bija lieliski! Pati pasākuma atmosfēra radīja savu rit-

mu! Brīnišķīgs brauciens!  Esam saliedēts un drau-

dzīgs kolektīvs ikdienas darbā un atpūtā. “ 

RIEBIŅU 

VIDUSSKOLAI 

tiek piešķirts "eTwinning Skola" statuss... 
"eTwinning Skolas" statuss tiek piešķirts tām skolām, kas izceļas ar sa-

vām eTwinning aktivitātēm, un ir kā etalons citām skolām tādās jomās 

kā: 

 digitālā prakse; 

 eDrošības prakse; 

 inovatīva un radoša pedagoģija; 

 darbinieku nepārtrauktas profesionālās pilveides veicināšana; 

 pedagogu un skolēnu sadarbības mācību prakses veicināšana. 

Šogad, trešajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu pēc rūpīgas 

atlases uz diviem gadiem saņēma 25 Latvijas vispārējās, profesionālās un 

interešu izglītības iestādes, tai skaitā arī Riebiņu vidusskola.  

Paldies projekta pedagogu komandai Guntim Tjarvjam, Lailai Vibornajai, Kristīnei Tjarvjai! 
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Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar 

mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību, infor-

mējam, ka RIEBIŅU VIDUSSKOLA no 13. marta 

pārtrauc mācību procesa norisi klātienē, t.i., mācī-

bas nenotiks skolas telpās, bet gan attālināti. 

Lūdzam regulāri sekot informācijai e-

klasē, jo mācību process tiks organi-

zēts citādāk. Mācību priekšmetu sko-

lotāji informēs skolēnus par veicama-

jiem darbiem. 

Aicinām gan skolēnus, gan vecākus 

būt atbildīgiem pret savu un citu cilvē-

ku veselību. Skolēniem ar rūpību at-

tiekties pret mācību procesu, pildīt 

uzdotos uzdevumus, sazināties ar sko-

lotājiem. Riebiņu vidusskolas peda-

gogi ir gatavi strādāt, uzklausīt, 

sadarboties un atbildēt! Esam at-

vērti audzēkņu, vecāku idejām un 

ieteikumiem!  Izturību, sapratni, 

veselību un pacietību!  

 Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību, kvali-

tatīva satura apgūšanu un sniegtu lielāku atbalstu 

vecākiem, īpaši sākumskolas posmā, Izglītības un 

zinātnes minsitrija ar partneriem izveidojusi jauna 

izglītojošu TV kanālu “Tava klase’’. 

No 6.aprīļa līdz 29.maijam darbadienās no plkst. 9.00 līdz 

13.40 kanālā “ReTV” tiks pārraidītas mācību stundas 1.-

4.klašu skolēniem, bet kanālā “Sportacentrs.com TV” no 

plkst. 9.00 līdz 16.40 - mācību stundas 5., 6., kā arī 9. un 

12.klašu skolēniem. 

Mācību stundas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli mate-

riāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti no daţādām 

Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniegs interesan-

tā un skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek vei-

dots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var 

paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nāka-

mo mācību priekšmetu. Seko raidījumiem: http://

www.tavaklase.lv. 

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāme-

niem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neskaidrību 

par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu 9. un 

12. klases skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavo-

juši informatīvu materiālu, kā visefektīvāk izmantot Uz-

devumi.lv, gatavojoties eksāmeniem. 

http://www.tavaklase.lv/
http://www.tavaklase.lv/
https://www.uzdevumi.lv/info/lapas/informacija-skolas-majaslapai-par-gatavosanos-eksameniem-ar-uzdevumi-lv?utm_campaign=relize-skolu-majaslapam-eks2020&utm_medium=email&utm_source=newsletter-skolas&utm_content=lejupieladet-materialu
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Lai arī šobrīd mācības skolas telpās nenotiek, RIEBIŅU vidusskolas tehniskie darbi-

nieki čakli strādā, lai skolas telpas un apkārtne kļūtu vēl ērtākas, mājīgākas un acij 

tīkamākas, tur rūpi par bērniem…  

RIEBIŅU vidusskola– vieta, kur skaistumu 

rada daba un cilvēki... Aizvadīto nedēļu darba 

plānošana, uzdrošināšanās, optimisms un mil-

zīgs skolotāju darbs fonā!  

Atliek vien pašiem ar savu SKOLU lepoties 

un darīt to vēl atpazīstamāku!  

Šis LAIKS mūs neapstādina veikt labos darbus… Mums ļoti patīk sava SKOLA…  

Starptautiskais eTwinning projekts "Acquisition of 

programming skills using the mobile application deve-

lopment environment "MIT App Inventors""   

No 2019. gada 18. novembra līdz 2020. gada 20. maijam Riebiņu vidusskolā 

tika realizēts starptautisks eTwinning projekts “Acquisition of programming 

skills using the mobile application development environment “MIT App 

Inventors”” (“Programmēšanas prasmju apguve izmantojot mobilo aplikāci-

ju programmēšanas vidi “MIT App Inventors””). 

Mūsdienu bērni ir tehnoloģiju paaudzes bērni. Tādēļ mācību procesā viņiem ir jāapgūst kompetences, kas 

ļauj pielietot un izmantot tos instrumentus, ko piedāvā mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Jau pamatsko-

las posmā mācību priekšmetā datorika ir iekļauti programmēšanas elementi. Nākotnē izpratne par program-

mēšanas pamatiem kļūs par bāzes prasmi daudzās pat ar tehnisko ievirzi nesaistītās profesijās. Šis projekts 

ļāva skolēniem attīstīt programmēšanas prasmes un iziet visam procesam cauri, sākot no idejas par konkrē-

tas aplikācijas izveidi un beidzot ar gatavu produktu–mobilo aplikāciju. Šī projekta laikā Riebiņu vidussko-

las 8. klases skolēni sadarbojās ar skolēniem no Turcijas 

(Çarşamba Fen Lisesi, Çarşamba) un Spānijas (IES Blas de Pra-

do, Camarena). Projekta rezultātā tika izveidota reģistrētiem 

lietotājiem pieejama projekta vietne eTwinning TwinSpace vidē 

ar projekta materiāliem, kā arī uzprogrammētas vairākas mobi-

las aplikācijas ar radošajiem uzdevumiem, kuras var izmantot 

ikviens interesents, kurš ir reģistrējies Twinspace vidē.   

Īpašs paldies 8. klases skolēniem par ieguldīto darbu!   

Guntis Tjarvja, eTwinning projekta koordinators 
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 Cauri nopietnam, bet saistošam mācību 

procesam, koleģiālām skolēnu un skolotāju 

attiecībām, pilnvērtīgi pavadītām darba die-

nām, iegūstot maksimāli daudz zināšanu, 

vijas smiekli, miers, ko ienes kopīgi pasāku-

mi un aktivitātes, krāsaina ikdienas dzīve, 

kuru veidojam mēs paši, katrs ienesot svai-

gumu ar savu personību un oriģinālām ide-

jām. Tāda ir mūsu skola. Skola ar dvēseli. 

Skola RIEBIŅOS... 

Skolas audzēkņi šajā mācību gadā ar labiem 

panākumiem piedalījušies valsts mācību olimpiādēs, reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkur-

sos, sacensībās, kā arī – novada mācību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās. Ieguldīts liels darbs. 

Skola un novads izcili pārstāvēti visas Latvijas mērogā.  Bet tikpat svarīgi kā skolēnu mācību rezultāti ir arī 

tas, ar kādām izjūtām viņi nāk uz skolu. Sasniegumi vienmēr ir komandas darbs. Paldies visiem, kuri šos 

skolēnus atbalstīja, iedrošināja un varbūt arī kādā brīdī palīdzēja tikt pāri “nevaru”, “negribu”, “ja nu man 

nepaveicas”. Paldies arī visiem, kas mēģināja, bet 

viņiem līdz godalgotajām vietām vēl mazliet jāpacen-

šas. Augsti sasniegumi tāpat vien nerodas. Kādam tie 

nāk vieglāk, citam jāiegulda lielāks darbs. Tāpēc sva-

rīgi, lai skolēnam blakus ir mīloša, atbalstoša ģimene 

un skolotājs, kurš pamana viņa acīs dzirkstelīti un 

palīdz to nosargāt. Tikpat būtiski, ka spējam priecā-

ties cits par cita panākumiem. 

          Katra mācību gada noslēgumā  Riebiņu nova-

da dome sveic skolēnus un skolotājus, kas mācību 

gada laikā ir ieguvuši augstus  vērtējumus un izcilus 

s a sni egumus  māc ību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajos darbos, sporta sacen-

sībās.  Šogad kopīgais pasākums izpalika, taču naudas balvas saņēma daudzi mū-

su skolēni un skolotāji. Paldies par atbalstu! Nav svarīgi, no cik lielas valsts vai 

pilsētas tu nāc, bet gan tas, ko spēj paveikt.  

            Paldies vecākiem par jauniešu izaugsmē ieguldīto darbu un sirds siltumu! 

Vislielākais paldies kolēģiem, skolotājiem! Šodien strādāt izglītības jomā ir liels 

prieks, gods un arī izaicinājums. Imants Ziedonis raksta: „Inteliģenci nemēra ar 

klasēm un skolas gadiem, bet ar to jūtu, domu un gribas intensitāti, kas sniedzas 

pāri un tālāk par pierastās dzīves interesēm.” 

           Lai arī pavisam neierasts bija šī mācību gada noslēgums, tomēr kopības 

sajūta, ka grūtais un izaicinājumu pilnais darba cēliens, ko bijām veikuši kopā – 

skolēni, skolotāji un vecāki, saglabājās. Vēl mazliet pārdomu brīdis par to, kas 

bijis vai varēja būt, un tad ar prieku, ka viss beidzies,  brīvlaikā iekšā.  

           Lai saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!  

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Šodien mākoņi tik balti, margrietiņas tik smaidīgas, bet dienziedes tik dzeltenas...  

Sāk iezagties Jāņu dienas priekšnojautas... 
Kad valstī atcelti stingrie ierobeţojumi, 12. 

jūnijā Riebiņu vidusskolā notika skaista 9. 

klases skolēnu, skolotāju un vecāku atkalre-

dzēšanās. Ievērojot noteikumus, izlaidums 

izdevās sirsnīgs un dziļi personisks katram, 

kurš tajā piedalījās.  

Šīs klases kolektīvs bija ļoti raibs: sastāvā ir 

daudz sportistu, ir muzikāli cilvēki, daudz 

mākslinieku visās tās darbības sfērās, ir tele-

fonatkarīgie, ir arī pa kādam ļoti jautram 

cilvēkam. Klasē mācījās erudīti jaunieši, par 

ko liecina tas, ka vairākiem skolēniem ir op-

timāls un augsts mācību apguves līmenis. Kopumā klase ir uz “URRĀ!”. 

Prieks par katru absolventu, kuru sveicām šajā dienā! 

Mīļie vecāki! Jūsu bērni ir ļoti labi, sekojiet tikai viņiem un viņu izvē-

lēm, un būs vēl labāk. Novēlu jums izturību! Gaidīsim un priecāsimies 

jūsu bērnus redzēt Riebiņu vidusskolas 10.klasē!  

Izsaku pateicību visiem, kuri ieradās un atbalstīja skolēnus šajā pasāku-

mā. Liels paldies 8.klases audzēkņiem un viņu audzinātājai, skolas teh-

niskajiem darbiniekiem par skaisti izrotātu izlaiduma norises vietu! 

 Saulainu un jaukiem mirkļiem piepildītu vasaru! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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  Neierastā laikā – 25. jūlijā 

ar smaržīgām puķēm,  

klātesot tikai vecākiem un 

skolotājiem, norisinājās  

izlaiduma ceremonija.  

Redzot, kā absolventi saņem atestātus par 

vispārējo vidējo izglītību, apsveikumus, pie-

miņas veltes, klases audzinātājas –Ārija 

Bergmane-Sprūdža un Sanita Upeniece – 

var būt gandarītas par labi padarītu darbu.  

Šogad pateicību SIMTGADES IZCIL-

NIEKS un vienreizējo stipendiju saņēma 

12.b klases absolvente Jūlija Vaivode.  Lat-

gales plānošanas reģiona Atzinības raksti 

tika piešķirti Laurai Stabulniecei, Kristī-

nei Laizānei un Jūlijai Vaivodei. 

Tālāk, pēc izlaiduma – katram sava izvēle, savs dzī-

vesceļa posms priekšā. Sekojiet saviem sapņiem, iz-

pletiet spārnus! Nospraudiet mērķus un piepildiet 

tos! Nedomājiet, kā tas notiek un kas Jums par to būs 

vai nebūs! Sapnis ir Jūsu spēks un enerģijas avots.  

Lai-mī-gi!   
Lai atziņa, kas JUMS dzīvē izkristalizējusies kā vērtīgākā, 

ir tautasdziesmu vārdi: Skaista mana tēvu zeme par visām 

zemītēm. Un „Man pieder tēvu zeme / Ar visām atmatām. / Man pašam kungam būt, / Man pašam arājam.”  

 Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 


