
   

 

2019.gada septembris 
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  

Kopā ar gudro Pūci pilns apņemšanās un ba-

gāts vēlējumiem 2.septembrī izskanēja Zinī-

bu dienas pasākums, kurā piedalījās ne tikai 

skolas saime, bet arī viesi: Riebiņu novada 

izglītības jautājumu koordinatore Evelīna 

Visocka, priesteris  Aivars Kursītis, skolas 

padomes priekšsēdētājs Rolands Naglis, Rie-

biņu novada centrālās bibliotēkas bibliotekāre 

Svetlana Zahareviča, senioru biedrības 

"Riebiņu varavīksne" pārstāvji un vecāki. 

„…Lai šī satraucošā enerģija, prieks par tikšanos, kopā 
būšanu un kopā varēšanu iedvesmo visa mācību gada 
garumā! Mums visiem ir viens mērķis — gribam būt mēs 
paši: spēcīgi, gudri un iejūtīgi — šodien, rīt 
un Latvijas kopīgajā nākotnē. Tāpēc uzmun-
drināsim viens otru ikdienā, satiekoties gan 
reālajā, gan virtuālajā pasaulē. 
Biežāk smaidīsim! No iekšpuses un pēc būtī-
bas. Biežāk atbalstīsim viens otru!  Mums 
katram kādā brīdī var uzmākties skumjas, 
nevarēšana un nespēks. Šķiet, visgaidītākais 
atbalsts un iespēja smaidam ir saruna. Ja 
kāds zina, kā var labāk organizēt stundu, 
apgūt vielu, nostiprināt prasmes, iegūt jaunu 
risinājumu, saplānot projektu, — stāstiet, 
rīkojieties! Jo tikmēr, kamēr dara, nav laika 
garlaicībai, citu nosodīšanai un nemitīgām žēlabām. 
Pasaule mainās strauji, tikmēr mēs, kas dzīvojam Latvijā, runājam latviešu, arī lībiešu un latgaliešu valodā 
un kopjam tās, cienām ikvienu valodu, kas skan mums līdzās, dzīvojam tradīcijās, kur latviskais izpaužas 

pasaulīgajā, modernajā un otrādi. Tieši no 
mums ir atkarīgs tas, cik ilgi pasaulē mēs 
būsim lepni par savējiem un savējo. Sākam 
ar savu dzimtu, skolu, novadu izzināšanu! 
Ja kādam tas izdodas formulā, konstrukcijā 
un eksperimentā — lieliski. Ja kāds to dara 
dziesmas, dejas, mūzikas solī — pārliecino-
ši. Ja kāds to izsaka tekstā — paliekoši Būt 
saskaņā ar sevi! Būt pašiem!...” 
Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska 
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Divu dienu garumā notika dažādas aktivitātes. 7. septembrī visi 

projekta dalībnieki uzsāka braucienu ar velosipēdiem uz apme-

šanās vietu pie Salmeja ezera Rušonas pagastā. Pēc tam sekoja 

telšu uzsliešana un naktsmītnes iekārtošana. Viens no galvena-

jiem notikumiem bija kārtībnieka Aināra Kalvāna ierašanās, 

kurš, būdams kaislīgs zvejnieks, iepazīstināja ar makšķerēšanas 

piederumiem un zivju daudzveidību Riebiņu novadā. Viens no 

viņa pienākumiem ikdienā ir sekot līdzi nelegālajai zvejniecībai. 

Ainārs pastāstīja, kā ar to cīnās un 

kādus sodus un metodes to ķeršanai 

pielieto. Kā aizraujošākā aktivitāte 

bija vizināšanās pa ezeru ar motor-

laivu un katamarānu. Paralēli izklai-

dei, skolēniem bija jāpiedalās arī ēst 

gatavošanā. Te nu katrs varēja iz-

pausties zivju zupas vārīšanās, kar-

tupeļu un zivju cepšanā uz oglēm. 

Atpūta pie dabas, sporta spēles, sir-

snīgas sarunas pustumsā pie uguns-

kura…  

Kas gan var būt labāks par izrauša-

nos no ikdienas steigas un rutīnas? 

Tā nu nemanot tika aizvadīta piedzī-

vojumiem bagāta diena un nākamajā rītā bija jāpošas mājupceļam… Milzīgs 

paldies par uzaicinājumu un pārdomātajām aktivitātēm projekta vadītājiem un 

organizatoriem Arnitai Znotiņai un Jānim Čižikam! Paldies Arnitai un vi-

ņas ģimenei par pašmāju audzētiem labumiem!   

9.klases audzinātāja Skaidrīte Vulāne 

7.-8.septebrī norisinājās Nordplus Junior programmas projekts nr. NPJR-2-19/10139, “Zivju nozī-

mīgā loma mūsu dzīvē” (“The significant role of fish in our lives”) .  

Kopā ar Dravnieku pamatskolas skolēniem tajā iesaistījās arī deviņi Riebiņu vidusskolas audzēkņi. 

Projekta mērķis bija iepazīt zivju daudzveidību un to nozīmīgo lomu mūsu dzīvē.  
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          11.septembrī Riebiņu vidusskolas  6.klases skolēni piedalījās Latvijas valsts mežu 

organizētajā ekspedīcijā Daugavpils novada Kalupes mežā.   

Mācības mežā rosina skolēnus saprast, ka dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdie-

nas dzīvē, apzināties cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veidot izpratni par mežu saglabāšanu 

nākamajām paaudzēm. Pirms došanās ekspedīcijā  skolēni  saņēma darba burtnīcu ar dažādiem 

uzdevumiem, kuri bija jāveic apmēram 2 km garā pārgājienā pa mežu, apmeklējot 10  pieturas: 

iepazīstam meža zinātni, skaitām 

kokus, kopjam jaunaudzes, retinām 

mežu, mēram koku augstumu, aiz-

sargājam mežu, atklājam koksnes 

produktus, atpūšamies dabā, būvē-

jam zaļi, nosakām koka vecumu. 

Mācības mežā skolēniem bija lie-

lisks piedzīvojums, kura laikā varē-

ja pilnveidot savas zināšanas un 

prasmes, prasmes sadarboties ko-

mandās, kā arī iepazīt karjeras ie-

spējas meža nozarē.  

 

Dažas skolēnu domas par ekspedīciju: 

Gunita – katrā stacijā varēja daudz ko 

uzzināt un praktiski darboties. 

Emīls- ieinteresēja kociņu skaitīšana pa-

rauglaukumā. 

Vladislavs- man patika klausīties par 

koku aizsargāšanu no aļņiem, briežiem 

un stirnām. 

Nikita- bija interesanti un izzinoši. Aiz-

raujoši bija celt tiltu bez naglām. 

Viktorija- es iemācījos mērīt koka garu-

mu, uzzināju, kā aizsargāt kokus no meža dzīvniekiem. Man patika meža ekspedīcija. 

Paldies AS “Latvijas valsts meži”, Dienvidlatgales mežsaimniecības meža apsaimniekošanas 

plānošanas vadītājai Daigai Ancānei , lieliskajai mežsaimnieku komandai par šo  vērtīgo iespēju 

mācīties ārpus ierastās mācību vides, par interesantajiem un radošajiem uzdevumiem! 

Paldies Riebiņu vidusskolas direktorei par  transportu un atbalstu!  

Kopā ar 6.klasi meža ekspedīcijā  piedalījās  

klases audzinātāja Ārija Pudule un dabaszinību skolotāja Digna Prodniece 



4  

 

Ausa saulains 11. septembra rīts. Pacilātā noskaņojumā 

3a. un 3b. klases skolēni, kopā ar audzinātājām Solvitu 

Volonti un Innu Zenovjevu, devās 

aizraujošā ceļojumā kājām. Mūsu 

mērķis bija Pieniņi. Bailīgā solī devā-

mies ceļā. Mums priekšā bija tāls ceļš, 

ko trešklasnieki, neskatoties uz lielo 

attālumu, bija nolēmuši noiet. Pa ce-

ļam vērojām kokus, to daudzveidību, 

ieklausījāmies meža skaņās, pētījām 

dižozolu, spēlējām spēles, apmeklē-

jām kokaps t rādes uzņēmumu 

„Everss”, apskatījām saules apmirdzē-

to baznīcu Pieniņu ezera krastā. Pār-

gājiena laikā mums bija iespēja atkār-

tot ceļu satiksmes noteikumus. 

Pārgājiens sniedza patiesi skaistu, ru-

denīgu baudījumu gan skolotājām, gan skolēniem.  

Mēs to paveicām!  
Skolotājas S. Volonte, I. Zenovjeva 

  

11.septembrī 9.klašu skolēniem bioloģijas stundās tika orga-

nizēta izglītojoši praktiska nodarbība ar mērķi  aktualizēt 

jautājumus par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem un 

saslimušajiem un,  kā dažādos nelaimes gadījumos pareizi 

sniegt pirmo palīdzību, par  palīdzības izsaukšanu un rīcību 

nelaimes gadījuma vietā. Nodarbību vadīja biedrības 

“Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu nodaļas izpilddirektore 

Zenta Vucāne. Paldies par sadarbību! 

  
14.septembrī Vārkavā tika aizvadītas vieglatlē-

tikas sacensības. Ar izcīnītām godalgām varam 

sveikt šādus audzēkņus: Arturs Valters - 1.v. 

augstlēkšanā un 100m skrējienā, Nikita Bai-

kovs - 1.v. tāllēkšanā un šķēpa mešanā; Vikto-

rija Pauniņa - 1.v. lodes grūšanā, Laura Sta-

bulniece - 2.v. 1500m skrējienā, Evija Ber-

gmane-Sprūdža – 3.v. augstlēkšanā, Uldis 

Pauniņš – 2.v. tāllēkšanā un 100m skrējienā, 

Jegors Gorbans – 1.v. lodes grūšanā. Lai veik-

smīgi starti arī turpmāk! 

Sporta skolotājas Skaidrīte un Mārīte 
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Dzejas dienas ir tradicionāls notikums visā valstī. 

Arī mūsu skolā, protams. 

Šogad 10.un 11.septembrī tika organizētas literāri 

muzikālās āra nodarbības, kurās sastapās DZE-

JA, MŪZIKA, DABA un MŪSDIENU TEHNO-

LOĢIJAS. Šī sastapšanās varēja notikt, pateico-

ties dažādu jomu – mākslas, dabaszinību, tehnolo-

ģiju – skolotāju radošai sadarbībai. 

Katra 5.-12.klases skolēna uzdevums bija sameklēt sev tīkamu dzejoli atbilstoši vecumam, iemācīties to iz-

teiksmīgi nolasīt, pamatot savu izvēli. 

Ko par šo iniciatīvu saka skolotāji? 

Mūsdienu jaunākās tehnoloģiju iespējas, dzeja, atbilstošs muzikālais fons un nodarbība dabā, deva iespēju 

ikvienam skolēnam izpausties radoši. 

Āra stundas bija novatoriskas, no skolēnu puses sagatavotas atbildīgi un realizētas ar interesi.  

Un šādas ir vidusskolēnu pārdomas: 

Man šī stunda patika, jo sajūtas bija savādākas, neparastākas. 

Bija arī uztraukums pirms uzstāšanās, jo nebiju lasījusi dzeju, izmantojot mikrofonu, un uzstājusies publikas 

priekšā. 

Notika brīvā dabā, kas vēl vairāk pastiprināja emocijas, ko izraisīja dzeja kopā ar mūziku. 

Nav pieredzes runāt mikrofonā. Patika šīs dienas āra nodarbības, jo bija jauki pabūt kopā ar klasi. 

Uzzināju daudz ko jaunu. 

Prieks, ka piedalījās visi. Visiem labi sanāca, un dzeja ir svarīga. 

Ilgi paliks atmiņā, jo mani klasesbiedri uzstājās kā īsti mākslinieki. 

Vislabāk patika klasesbiedru lasītie 

dzejoļi un labā atmosfēra. 

Mācījāmies uzstāties klasesbiedru 

priekšā. 

Arī piektās klases skolēni dalījās ar 

saviem iespaidiem: 

Man ļoti stipri sitās sirds. 

Es biju sagatavojies. 

Jutos nedroši runājot mikrofonā. 

Visi dzejoļi patika. Man ļoti patika 

dzejas stunda, jo mēs ārā runājām mikrofonā, 

un tas bija interesanti. 

Patika klausīties dzejoļus. 

Iesaku biežāk rīkot tāda veida āra 

nodarbības. 

Dzejas dienu noskaņās abas piektās 

un 10.klase apmeklēja arī Riebiņu novada centrālo bibliotēku.5.a klase devās „Dzejolim pa pēdām”, bet 5.b klase pie-

dzīvoja „Dzejas mirkļus”. Pie tam bija lieliska iespēja apskatīt arī izstādes un papriecāties par mākslinieku plenēra 

darbiem. 

 Laine Ševčuka no 10.klases stāsta: 

„18. septembrī, mēs, 10. klases skolēni, kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Žannu, piedalījāmies 

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas rīkotajā pasākumā „Dzejoļu karuselis”. 

        Tas tiešām bija karuselis! 

Pasākuma laikā paguvām labāk iepazī-

ties ar to, kā mācību satura apguves 

pilnveidošanai, izmantot saiti Letonika, 

kā var atrast nepieciešamo informāciju. 

Katram no mums bija iespēja uzstāties, 

lasot dzejoli, kurš visvairāk iepaticies, 

tāpat arī paši, pavisam to negaidot, at-

klājām sevī dzejnieka talantu. 

Tas bija jauki! Visi bijām radoši! Lūk, 

dažas atsauksmes: 

„Patīkams, pozitīvs  pasākums, vēlētos 

tādu atkārtot”, Jānis Pauls Sondors, 

„Man visvairāk patika sacerēt dzejoli”, 

Harijs, 

„Man patika, bija interesanti, viss pārdo-

māts”, Laura.” 
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  12.septmebrī mēs - 8.klases skolē- ni – devāmies uz „Zaļo klasi” izzi-

nāt mežu, tā iemītniekus, augus, kā arī noskaidrot, kas kopj un uztur mežu kārtībā.  

Atbraucot galamērķī nelielu ceļa gabaliņu mērojām kājām, lai tiktu līdz stacijām, kur veikt 

aizraujošus uzdevumus un uzzināt kaut ko jaunu. Vairākiem patika praktiski uzdevumi, it īpaši tie, 

kur bija jādarbojas, piemēram, likt puzles, veikt nelielus eksperimentus, dzēst „uguni” no ūdens 

šļūtenes un daudz ko citu.  

Mums pastāstīja par to, kā meža dienests skaita, mē-

ra un zāģē kokus. Uzzinājām par dažādu koku īpatnī-

bām, to augšanas laiku, par meža ugunsdzēsējiem un 

par meža ietekmi uz mūsu dzīvi. Visvairāk mums 

patika taisīt putnu būrīšus strazdam un zīlītei, kurus 

mēs dāvinām skolai. 

Mēs izbaudījām arī to brīvbrīža laiku, kad varēja cept 

desiņas uz uguns un vienkārši baudīt šo jauko atmo-

sfēru. Uzņēmām arī dažas fotogrāfijas pasākuma vie-

tā. Tur bija ļoti daudz bērnu un jauniešu (ap 1200!), 

kas arī pavadīja laiku Sarkaņkalnā kā mēs. Atpakaļ-

ceļā bija diezgan liels nogurums, jo daudz staigājām, 

bet mums ļoti patika! Kārtīgi gan atpūtāmies, gan iemācījāmies daudz ko jaunu.   

Ar lielāko prieku brauktu vēlreiz šādā ekskursijā, kā arī iesakām citiem! Paldies par šo ie-

spēju!                                                                                                  8.klase un sko- lotāja Di- āna 

Atceroties Baltijas ceļa 30. gadadienu, 20. – 21. septem-
brī Rīgā notika UNESCO LNK rīkotais Baltijas jauniešu forums „Ejam tālāk 
pa Baltijas ceļu 2019”. Forumā piedalījās jaunieši no Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas, Riebiņu vidusskolu pārstāvēja Evija Bergmane – Sprūdža, Ag-
nija Jemeļjanova un Laura Stabulniece. Forums sniedza iespēju apsvērt 
tādas Latvijā un pasaulē nozīmīgas tēmas kā dzimumu vienlīdzība, kultū-
ras mantojums, tai skaitā koka arhitektūra Latvijā, ilgtspējīgs pārtikas patē-
riņš. Divu dienu laikā tika diskutēts par šīm un citām aktualitātēm un tika 
veidotas arī sociālās kampaņas, kas rosināja domāt par ilgtspējīgu un pa-
saulei draudzīgu dzīvesveidu, jo mums visiem ir kopīgas mājas – mūsu 
Zeme. 

Marta Račko, angļu valodas skolotāja  
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20.septembrī Riebiņu vidusskolā notika „Olimpiskā diena 2019”. Sko-

las sporta zālē tika izpildīts vingrojumu komplekss, kurš paredzēts iz-

glītojošo mācību iestāžu 1.-12.klašu skolēniem. Vingrojumu kom-

plekss aktīvi un cītīgi tika trenēts jau iepriekš sporta stundu laikā. Kat-

ram klašu kolektīvam bija uzdots arī mājas darbs – sagatavot kādu kus-

tību vai vingrinājumu, kas būs jāatkārto kādai no klasēm. Šajā 

„čelendža” uzdevumā visi rādīja, ko prot, bet par labāko tika atzīts 

10.klases veikums. Viņi par savu vienotību, kopējo tēlu un oriģinalitāti 

balvā saņēma Olimpisko kausa.  

Iepriekšējiem gadiem Olimpiskā diena tika veltīta kādam no sporta 

veidiem, šogad tā bija brīva izvēle. Pasākuma sauklis skanēja - „Tu 

vari, ja tu dari!”. Olimpiskais vēstnesis arī šogad izpalika, taču skolas kolektīvam šis bija īstais 

brīdis uzgavilēt mūsu skolas direktorei Inetai Anspokai par milzīgo atbalstu sportistiem viņu gai-

tās. Varbūt ikdienā mēs par to neaizdomājamies, taču bez vadības palīdzības un sapratnes daudz 

kas nenotiktu un nebūtu tā, kā ir tagad. Atbilstoši sauklim arī gribējās uzsvērt, ka katrs mēs varam 

izdarīt daudz, bet visi kopā un atbalstīti mēs varam vēl vairāk!    

Aktīvās un piesātinātās Eiropas sporta nedēļas izskaņā 

28.septembrī Riebiņu vidusskolā notika sporta sacensības 

“Vella rats – 2019”. Šogad velo sacīkstes pulcēja 50 dalīb-

niekus no tuvākas un tālākas apkaimes. Godalgotas vietas 

izcīnīja: A.Pokšāns -2.v., N.Baikovs – 1.v., G.Pokšāns – 

2.v., A.Gorbans – 3.v., J.Rubļova – 1.v., A.Leitāne – 2.v., 

E.Bergmane-Sprūdža – 1.v. Arī komadu kopvērtējumā šie 

paši braucēji sadalīja pirmo un otro vietu. Lai gan konkurence nebija liela, uzslava visiem dalīb-

niekiem. Tik pat lielas uzslavas un milzīga pateicība visai komandai, kas iesaistījās pasākuma or-

ganizēšanā. Sacensību palīgi un tiesneši bija: skolotāja I.Zenovjeva- šķēršļu josla, A.Meluškāns-

trases sagatavošana, J.Čižiks - tehniskais atbalsts, J.Vaivods, S.Verza, M.Vinogradova, 

M.Rudzāts, A.Pastars, A.Bergmans, A.Briška, Ē.Ļeonovs, U.Pauniņš, J.Gorbans, H.Griboniks, 

R.Leitāns -distances tiesneši, E.Upeniece, A.Jemeļjanova, A.Mihailova, A.Klindžāne, 

L.Stabulnieve, V.Grikova, K.Komlačova, K.Sidarova, skolotājas A.Meluškāne un S.Vulāne – mē-

ķa tieneši un sekretāri. Vislielākā atbildība, protams, bija pasākuma organizatoriem M.Pokšānei 

un R.Naglim. Paldies par gardo putru, tēju un veselīga uztura meistarklasi skolas pavārēm! 

Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne 
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Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas pres-

tižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās 

kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē. Šogad apbalvošanai bija izvirzīti 32 skolotāji no dažādām 

Latgales izglītības iestādēm piecās nominācijās. Atzinības par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu va-

lodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā skolas mācību vidē saņēma Rita Pudāne un Ārija Ber-

gmane-Sprūdža. Talantīgas talantīgo skolēnu skolotājas! Priecājamies! Lepojamies!   

Laureātus sveica Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, konkursa idejas autore un ilggadēja organi-

zatore, uzsverot to, ka Nikodema Rancāna balva nav vienreizēja balva par mūža ieguldījumu, tā ir balva par 

sistemātisku darbu un attīstību. Ministre izteica prieku un gandarījumu, ka balva atkal tiek pasniegta RTA 

zālē, ēkā, kas vēl glabā Nikodema Rancāna un viņa audzēkņu auru. “Viņš nebaidījās no reformām, bet bija 

pats šo reformu nesējs, negaidot speciālu rīkojumu. Skolotāji, kuri negaida rīkojumu, bet dara, ir tie, kas 

nes gaismu.”                                                                            Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

Jau piekto gadu septembra nogalē tiek godināti Lat-
gales izcilākie pedagogi, pasniedzot Nikodema 
Rancāna vārdā nosaukto balvu. Šī diena ir kļuvusi 
par Latgales skolotāju dienu, sagaidot pedagogu 
profesionālos svētkus, Starptautisko skolotāju die-
nu. Šogad konkursa noslēguma pasākums notika 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 22. septembrī. 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) septembris ir 

satikšanās laiks. Satiekas kolēģi, vecāko kursu studenti, 

un RTA īpaši uzņemam tos jauniešus, kuri akadēmijā 

sāk studēt pirmajā kursā, atnākot no visdažādākajām 

vidusskolām. Tradicionāli septembris ir satikšanās laiks 

Eiropas Zinātnieku naktī un pasākumā „Mans 

skolotājs/-a”, kurā akadēmija saka katrai skolai un pe-

dagogiem vislielāko paldies par ieguldīto laiku, darbu, 

radošumu. Uzņemšanas periodā RTA vidusskolu absol-

venti aizpilda anketu, nosaucot to vidusskolas pedago-

gu, kurš skolas laikā atbalstījis, iedvesmojis, palīdzējis.   

Sveicam un lepojamies ar Riebiņu vidusskolas sākum-

skolas skolotāju Silviju Avotiņu un direktora vietnieci 

Natāliju Smukšu! 

RTA rektore profesore Iveta Mietule sveica pedagogus, vēlot izturību, radošumu un spēku ikdienas darbā. 

„Mēs esam pateicīgi, ka saviem skolēniem esat snieguši zināšanas, prasmes un arī informāciju par studiju 

iespējām reģionā,” piebilda I. Mietule. Rektore pasniedza Pateicības rakstus un piemiņas veltes 41 skolai. 

Skolotāju dienas priekšvakarā studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele pasniedza Pateicības 

rakstus skolēnu nominētajiem skolotājiem, vēlot saglabāt optimismu un atcerēties par to, cik ārkārtīgi sva-

rīgs ir pedagoga darbs. „Lielākais gandarījums šodien skolotāju vidū ir redzēt mūsu absolventus, kuri iegu-

vuši augstāko izglītību mūsu augstskolā, sekmīgi strādā dažādās skolās un praksē pielieto saņemtās zināša-

nas,” uzsvēra prorektore.  

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Dalība Ekoskolu prog-

rammā ir aktivitāte, ar ko 

lepojas izglītības iestā-

des visā pasaulē. Eko-

skolu programma ir 

ANO Vides programmas 

sadarbības partnere vides 

izglītībā un ietvars vides 

izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai skolu 

ikdienā. 10 gadu garumā mēs, Riebiņu vidussko-

las  saime, visapkārt esam spējuši saskatīt un 

radīt paši daudzus labus zaļā dzīvesveida pie-

mērus. Mēs tos vēlējā-

mies parādīt arī citiem 

“Green Expo Riga 2019”.  

 Pasākuma mērķis bija attīstīt zaļās ekonomikas 

idejas Latvijā, veicināt to ieviešanu praktiskajā 

darbībā un popularizēt zaļu, veselīgu dzīvesveidu. 

Tādēļ “Green Expo Riga 2019” uzmanības centrā 

bija cilvēku personīgā rīcība, izvēloties videi un 

cilvēkiem draudzīgus produktus un pakalpoju-

mus.  Sadzirdējām daudz jauna un interesanta: 

 Izglītota sabiedrība, zaļā domāšana un ve-

selīgs dzīvesveids – priekšnoteikums līdzsvaro-

tas, ilgtspējīgas Latvijas attīstībai.  

 Kā ikdienā ieviest paradumus, lai zaļā un 

sevis apzināšanās domāšana kļūtu par palīgu gan 

skolā, gan ģimenē, katrā uzņēmumā un iestādē.  

 Veselā miesā – vesels gars jeb dažas lietas ir vienkāršas, ikvienam saprotamas, ja par tām stāsta 

cilvēki, kuri paši ikdienā ievēro zaļas dzīves un sevis pilnveidošanas principus.  

 Veselīgs uzturs, eko skolas, fiziskās aktivitātes ikvienam.  

 Valstiskās un sabiedriskās programmas veselības veicināšanai.  

 Kā izvēlēties dabai draudzīgākus pārvietošanās līdzekļus?  

 Kā radīt cilvēkiem draudzīgāku dzīves vidi un vēlmi plašākai sabiedrībai uzturēt un rūpēties par 

kopējo dzīves telpu? Kā veicināt vēlmi to izmantot aktīvām nodarbēm dabā, sakoptā pilsētvidē, 

novadu centros, tā radot veselīgu un līdzsvarotu sabiedrību un iespēju attīstīties zaļai ekonomi-

kai. 

Ar gandarījumu par paveikto uz Zaļās sarunu skatuves kāpa skolotāja Ilze Grigule ar prezentāciju 

“Riebiņu vidusskolas 10 gadu pieredze EKO programmā”. 

 Esam “zaļi” un spējam to saistoši parādīt citiem ar izglītojošām metodēm, praktiskiem darba piemē-

riem un radošiem risinājumiem ilgtspējīgas sabiedrības izaugsmei. Ja skolas vadība un skolotāji ir aktīvi, 

gatavi ziedot savu laiku un meklēt 

iespējas, tad arī lauku skolā bērns 

var gūt plašu skatījumu un interesan-

tu pieredzi caur dažādiem projek-

tiem un pasākumiem.  

Riebiņu vidusskolas popularizēšanā 

un atpazīstamības veicināšanā lielu 

darbu iegulda viss skolas kolektīvs. 

  Patīkama atmosfēra, sirsnīga 

gaisotne, kolēģu plecs, smaids un 

atbalsts caurvija abas šīs dienas...   

 Liels paldies Jānim Brinkma-

nim, „Green Expo Riga” direktoram, 

par doto iespēju! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Futbola turnīrs Riebiņu novada jauniešiem 
27. septembrī Riebiņu novada jauniešiem bija iespē-

ja piedalīties Eiropas sporta nedēļas ietvaros organi-

zētajā futbola turnīrā Galēnos. Dalību ņēma trīs ko-

mandas, kur pirmajā vietā ierindojās Galēni, otrajā -  

Galēnu pamatskolas komanda un trešajā- Riebiņu 

vidusskola. Sastāvā spēlēja: U.Pauniņš, Ē.Ļeonovs, 

A.Kolesņikovs, M.Piskunovs, I.Smoļins, 

R .Šeršņovs ,  D.Rukmans ,  V.Ba luhto , 

H.Griboniks, E.Ločmelis. Jāsaka milzīgs paldies 

šīs komandas atbalstītājiem - Pauniņu ģimenei, ku-

ra ikdienas steigā atrada laiku un kārtējo reizi nodro-

šināja nokļūšanu uz turnīru, kā arī sponsorēja siltas 

picas.  

Starpnovadu skolu rudens krosa stafetes 
24.septembrī Preiļu pilsētas parkā notika starpnova-

du skolu sacensības rudens krosa stafetēs. Ātrākie 

savā vecuma grupā bija Katrīna Damba, Anastasi-

ja Leitāne, Raitis Danilovs un Nikita Baikovs, 

viņiem izcīnīta 1.vieta 4x800m. Paldies arī pārējiem 

skrējējiem par pašaizliedzīgu cīņu trasē: H.K. Jeļņi-

kova, V.Vucāne, A.Pokšāns, V.Leitāns cīnījās ar 

vienaudžiem 4x500m distancē, M.Vinogradova, 

S.Verza, I.Smoļins, U.Pauniņš, L.Stabulniece, 

V.Pauniņa, H.Griboniks un R.Šeršņovs- 

4x1000m. Riebiņu komandai vidusskolu grupā kop-

vērtējumā pavisam maz pietrūka godalgai. Vienādu 

punktu skaitu nopelnot, nācās piekāpties 3.vietas 

ieguvējai PVĢ komandai. 

Parka pusstundas skrējiens - 2019 
25.septembrī Preiļu novada BJSS  notika sacensību 

„Parka pusstundas skrējiens” apbalvošana. Tajā tika 

sumināti ātrākie sportisti, kuri startēja vismaz sešās 

no astoņām sacensību kārtām. Mērķis ikvienam 

skrējējam bija Preiļu parka 500m garajā trasē pieva-

rēt pēc iespējas vairāk apļus pus stundas laikā. Dalī-

bu ņēma vairāki mūsu skolas sportisti, bet sasniegt 

godalgas izdevās Gatim Pokšānam (3.v.) un Niki-

tam Baikovam (1.vieta). Jau 3.gadu šajā apbalvoša-

nas pasākumā tika sumināti arī labākie sportisti no 

Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadiem. 

Naudas prēmijas pasniedza Latgales pārnovadu fon-

da pārstāvji. Šogad pelnīti balvu saņēma mūsu sko-

las audzēknis Nikita Baikovs par labiem panāku-

miem Latvijas mēroga vieglatlētikas sacensībās.  

Starpnovadu skolu futbola sacensības  

2.-3.klasei 
25.septembrī Preiļos tika atklātas futbola sacensības 

2010.-2011.gadā dzimušiem zēniem. Sešu komandu 

konkurencē Riebiņu vidusskolai turnīrā izdevās izcī-

nīt 3.vietu. Komandas sastāvā spēlēja: T.Naglis, 

R.Jasevičs, R.Zagrebajevs, A.Žavners, 

A.Pokšāns, I.Lavrenovs, A.Struks un N.Sečnovs.  

Komandu lieliski papildināja divi Rušonas pamat-

skolas futbolisti. Rezultatīvākie spēlētāji bija 

R.Jasevičs un R.Zagrebajevs, taču kā lielākas vai 

mazākas „zvaigznītes” uzmirdzēja katrs. 

mēroga vieglatlētikas sacensībās. 
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Iesvētības -  pasākums, kas 10.klasei ir īpaši nozīmīgs. Šī 

gada 30.septembrī visi 11 desmitklasnieki un viņu audzi-

nātāja Alla multfilmu varoņu tēlos tika pieņemti vidus-

skolēnu pulkā. Ceļš nebija viegls, taču paveicams. Viss 

sākās ar to, ka viņus gaidīja gājiens pa sarkano paklāju, 

kur visi skolēni varēja apskatīt kādi tad multfilmu varoņi 

ir pie sirds desmitajiem. Viņu radošā tērpu ideja patīkami 

pārsteidza – Maša un Lācis. Dienas laikā klasei bija jāveic 

dažādi uzdevumi, kuri pārbaudīja klases 

kolektīva saliedētību, 

pacietību un prasmi 

veikt dažādus, var-

būt ne visai patīkamus un pierastus, uzdevu-

mus.  Neskatoties uz grūtībām, klase kopīgi 

tika galā ar visiem izaicinājumiem un dienas 

beigās deva zvērestu, kur solīja ievērot visus 

zvērestā rakstītos likumus. Kopumā pasā-

kums norisinājās ļoti emocionāli un jautri. 

Tagad jau oficiāli pieņemti skolas saimē, 

10.klases vidusskolēni devās dalīties ar saviem iespaidiem ar citiem skolasbiedriem. Lai trīs gadi vidussko-

lā ir piepildīti ar labiem darbiem, sasniegumiem, atklājumiem un pozitīvām emocijām! 

11.klases skolniece Karina 

„Nakts Orientēšanās” pa Riebiņu ciemu Eiropas nedēļas ietvaros norisinājās otro gadu pēc kārtas. Šogad dalībnieku 

skaits un trases sarežģītība jūtami pieauga. Labi laika apstākļi un JC „Pakāpieni” saimnieka viesmīlība pasākumu pa-

darīja īpašu. Apsveicam uzvarētājus, kuri kupli bija pārstāvēti no Riebiņu vidusskolas 6.-12.klasēm!  


