2016.gada jūnijs
CSDD katru gadu ar īpašām sacensībām jaunajiem velosipēdistiem veicina drošību uz ceļiem. “Jauno satiksmes dalībnieku forumu” organizē CSDD, sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Automoto biedrību.

No 1. līdz 2. jūnijam Biķernieku
kompleksajā
sporta bāzē norisinājās
CSDD “Jauno satiksmes dalībnieku forums 2016” Latvijas fināls, kurā dalību
ņēma arī Riebiņu vidusskolas 5. klases komanda
„Ceļotāji”, kuras sastāvā
bija Evelīna Upeniece,
Sintija Verza, Artjoms Kitajevs un Ēriks Ļeonovs, skolotāja
Inna Zenovjeva.
Kopā ar citām 32 Latvijas jauno velosipēdistu komandām divu
dienu laikā skolēniem tika dota lieliska iespēja parādīt praktiskas iemaņas riteņbraukšanā, kā arī pārbaudīt savas zināšanas par
pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, velosipēda uzbūvi un, protams, ceļu satiksmes noteikumiem. Katrs uzdevums rosināja rūpīgi pārdomāt un izvērtēt savas zināšanas un iemaņas, lai parādītu iespējami
labākus rezultātus.
Rezultātā sacensību dalībnieki
ieguva
ne tikai pozitīvas emocijas
un iespaidus,
bet arī pieredzi, ar kuras
palīdzību katrs
skolēns varēs
justies uz ceļiem drošāk un
pārliecinošāk.
Paldies ikvienam, kurš atbalstīja un palīdzēja īstenot šo notikumu!
5.a klases audzinātāja Marta Račko
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Pavisam nesen Lietuvā tika atklāts unikāls tūrisma objekts,. Tā ir pastaigu taka virs koku galotnēm
Anīkščos (Anykščiai). Taka ir 300 metrus gara un 21 metrus augsta. Uzkāpām 36 metrus augstajā
skatu tornī un baudījām pasakainas meža ainavas.

Labirintu parks—3 dažādu veidu labirinti, kuros pārbaudījām savas orientēšanās spējas , cepām šašliku

Privātais ―Eņģeļu muzejs‖. Muzeja kolekcija
aizsākusies no kādas kundzes eņģeļu
dāvinājuma. Kolekcija nepārtraukti tiek
papildināta ar dažādos veidolos atainotiem eņģeļiem – tās ir skulptūras, gleznas
un Lietuvas tautas mākslas darbi.

Anīkšču panorāma no 33 metru augstuma – kāpām Anīkšču Sv.
Mateja baznīcas tornī. Dievnams ir augstākā dvīņutorņu baznīca
Lietuvā, būvēta 1909.g., arh. N.Andrejevas. Dievnams apvieno
gan reliģiskās funkcijas, gan tūrisma pakalpojuma sniegšanu.
"Zirgu muzejs". Šeit uzzinājām par cilvēka un zirga saikni
ikdienas dzīvē, par lauksaimniecības darbarīkiem. Teritorijā
izvietotas Lietuvai tik raksturīgās koka skulptūras, ir iekārtotas
dažādas seno amatu prasmju demonstrēšanas vietas. Kafejnīcā
“Pasagele” ieturējām maltīti.

Katram var gadīties nonākt stereotipu ietekmē, ka spilgti ceļojuma iespaidi noteikti gūstami vienīgi tālumā, un, jo tālāk
no mājām, jo iespaidi būs krāšņāki, redzētais – skaistāks, izjustais – valdzinošāks un atmiņā paliekošāks… Protams, lai
baudītu eksotiku, ir jābrauc uz tāltālām zemēm, bet burvīgs, atmiņā paliekošs, interesantiem iespaidiem un aizraujošiem
piedzīvojumiem bagāts var būt arī ceļojums uz mūsu kaimiņvalsti Lietuvu. Paldies visiem, kas bija kopā !
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4.jūnijā 12.klašu skolēni kopā ar pedagogiem, vecākiem un draugiem pulcējās Riebiņu KC, lai teiktu
atvadas savai skolai, skolotājiem un klasesbiedriem.
Skolas direktore Ineta Anspoka uzrunājot jauniešus, uzsvēra neatlaidību un mērķtiecību sava ceļa
veidošanā. Absolventus sveica arī Riebiņu novada
domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, izglītības
jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, kā arī Riebiņu pagasta pārvaldes vadītāja Ilga Kodore.
Īpašs gandarījums,
ka pasākumā varējām pasniegt Ministru prezidenta Māra Kučinska Atzinības
rakstu Anastasijai Jemeļjanovai, kurā uzsvērts, ka „izglītoti un gudri cilvēki ir
lielākais Latvijas lepnums, galvenais valsts attīstības virzītājspēks tautsaimniecības izaugsmē un ekonomiskajā attīstībā. Zināšanas ir liela vērtība katram – tā ir
iespēja sasniegt profesionālās virsotnes un veicināt mūsu valsts attīstību, iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti‖. Pateicības
vārdus par ieguldīto mīlestību, sirds siltumu
saņēma klases audzinātāja Ruta Vjakse. Absolventi pateicās skolotājiem, vecākiem un arī paši
saņēma ziedus un apsveikumus.

MĪĻIE ABSOLVENTI !
Smeliet spēkus mīlestībā,
pastāvīgi tiecieties pēc jaunā, dzīvojiet ar flirtu, radiet savu laimi un jūsmojiet par dzīvi! Bet
atcerieties, lai sasniegtu virsotnes, ir jāpamet komforta zona! Pilnveidojieties, esiet darbīgi,
bet palieciet vienmēr iejūtīgi, saprotoši un godīgi. Lai Jums veicas, jaunieši! Lai jums prieks
par paveikto, veiksmīgs turpmākais izglītības un karjeras ceļš un pārdomātas izvēles!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

Paldies, tēt, ka devi man spārnus! Paldies, māt, ka mācīji lidot! Paldies, skolotāj, ka devi man lidojumam spēku !
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11.jūnijs… Visi esam satraukti, skan mūzika, zālē ienāk 9.klases
skolēni un audzinātāja Natālija Smukša, tiek teikti tikai mīļi un
jauki vārdi pašvaldībai, vecākiem, skolotājiem, audzinātājai un pats svarīgākais - apliecību par pamatizglītības iegūšanu izsniegšana.
Pasākuma vadmotīvs—skola ir
krāsaina varavīksne, un jaunieši tās košākās krāsas. Skolā ir piedzīvoti daudzi krāsaini mirkļi. Katrs
no jums skolas dzīves krāsas redz
savādāk. Citam skola ir bijusi tā
vieta, kur rakstīti daudzi kontroldarbi, citam - saņemtas atzīmes,
reizēm labas un citreiz ne tik labas,
izdarītas blēņas. Katra krāsa ir
skaista tikai tad, ja kāds par to rūpējas. Līdz šim par jums rūpējās vecāki, skolotāji, bet nu arvien vairāk jums
pašiem būs jājauc šīs krāsas un jāatrod pareizie toņi savas dzīves gleznas veidošanai. Lai jums glezna izdodas
spilgtās krāsās bez pelēkajiem toņiem!
Kam izlaiduma dienā pienākas paldies? Manuprāt, galvenais paldies jāsaka mūsu skolotājiem par viņu
profesionalitāti un darba prieku. Bērni mums neļauj novecot! Liels paldies absolventu vecākiem, vecvecākiem,
citiem tuviniekiem! Dažkārt jāaizdomājas, kuram tad izlaidums ir lielāki svētki: skolas beidzējiem vai tomēr
ģimenēm? Paldies klases audzinātājai Natālijai, visām neskaitāmajām darba rokām un cilvēkiem par pozitīvo
un svinīgo izlaidumu!
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
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14.jūnijā, atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, Rīgā, Melngalvju namā notika ikgadējā piemiņas konference
“ 75
gadi
kopš
1941.gada 14.jūnija deportācijas”, ko atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis .
Valsts prezidents Raimonds Vējonis atzina, ka Sibīrijas bērni ir piemērs cilvēka gara spēkam
arī šodien un aicināja šos likteņstāstus vienmēr atcerēties. Viņš uzsvēra, ka atmiņu stāsti ir
piemiņa par tiem, kas tā arī neatgriezās mājās, un vienlaikus tas ir piemērs cilvēcības pārspēkam.
Ar uzrunām uzstājās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas deputāte Laimdota
Straujuma un atmiņās dalījās Sibīrijas bērni Aivars Janelsītis, Ilmārs Knaģis un Velga Vītola.
Savukārt ar lasījumiem uzstājas jaunā paaudze, kas domā un raksta par tik traģiskām un
neaizmirstamām Latvijas vēstures lapaspusēm. Pasākumā piedalījās Sibīrijas bērni, viņu bērni, mazbērni, sacerējumu konkursa labāko darbu autori no visas Latvijas un viesi no Krievijas.
Pasākums lika atskārst patieso šīs dienas nozīmi, apliecinot, ka 14. jūnijs nav tikai kārtējā
pieminamā diena mūsu kalendāros, bet gan vēl joprojām emocionāli smaga diena dzīvai
mūsu sabiedrības daļai, kuru mums – nākošai paaudzei jāatminas un jāizprot.
Uz konferenci bija uzaicināti skolēnu sacerējumu konkursa “Sibīrijas bērni 1941/Trimdas bērni
1944” laureāti. Konkursā tika iesūtīti 93 sacerējumi trīs vecuma grupās. Savu darbu konkursam iesūtīja arī Riebiņu vidusskolas 11.klases skolniece Līga Struka (skolotāja Irēna Ormane).
Specbalvu Līgai Strukai dāvināja žurnālists Pauls Raudseps, pasniedzot diplomu un Ilmāra
Knaģa grāmatu. Konkurss rosināja skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941.gada
14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, un par 1944.gadu,
kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Skolēniem jāizzina mūsu valsts un savas ģimenes
vēsturi,
stiprināt
skolēnos
patriotisma
jūtas
un
piederības
sajūtu
Latvijai.
Pasākumu Rīgā apmeklēja Līga Struka un skolas direktore Ineta Anspoka,

Paldies Riebiņu vidusskolas folkloras kopai
"Jumalāni (vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža

un līdzvadītāja Rita Pudane ) par
jautra un skanīga noskaņojuma
radīšanu! Pasākums bija viena no
Preiļu un Riebiņu novada TIC īstenotā projekta "Maizīt'-mana bagātība"
ikviens bija aicināts svētku ielīgošanā
Riebiņu nov., kur valdīja latgalisku
Līgo siers, dziedātas dziesmas un jautkursi un jautrība. Visi pasākuma dalībJāņu zālēm rokās, matos, pie apģērba...

aktivitātēm! 17.jūnijā
z/s Juri, Rušonas pag.,
gaisotne, tika baudīts
ras rotaļas. Bija konnieki bija rotājušies
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Latvijas humānās pedagoģijas asociācija jau ceturto
gadu vasarā rīko pedagogiem un interesentiem kursus,
kuros popularizē humānās pedagoģijas pieeju mācīšanas un audzināšanas jautājumiem. Šos kursu sauc par
vasaras skolām, un tie tiek organizēti dažādos Latvijas
novados. Tāda vasaras skola no 14. - 16. jūnijam notika arī Aglonā. Kursos piedalījās trīs pedagogi no Riebiņu vidusskolas: Inna Zenovjeva, Mārīte Pokšāne
un Irēna Ormane.
Tradicionāli vasaras skolās ir iespēja dzirdēt humānās pedagoģijas virziena pārstāvi no ārzemēm.
Šogad tā bija Nadežda Ščurkova – Maskavas Atvērtās izglītības institūta Pedagoģijas katedras profesore,
vairāk nekā 130 darbu pedagoģijā un metodikā autore.
Trijās dienās kursanti noklausījās interesantas un saturīgas lekcijas par izglītošanu kā audzināšanas elementu, mācību stundas veiksmīgu organizēšanu, sociāli nozīmīgu didaktisko prasmju veidošanu,
skolēnu panākumu situācijas veidošanas tehnoloģiju mācību stundās. N. Ščurkova mūs iepazīstināja ar
Augsta lidojuma pedagoģijas koncepciju un ar pārliecību stāstīja par mācību stundu kā XXI gadsimta fenomenu skolēnu audzināšanas procesā.
Šo kursu organizatore Irmīne
Pogrebņaka, Latvijas humānās pedagoģijas valdes priekšsēdētāja, Rīgas
Anniņmuižas vidusskolas Humānās
pedagoģijas centra vadītāja, kopā ar
Aglonas vidusskolas direktori Lidiju
Šatilovu un atbalsta komandu bija
padomājuši arī par cita veida aktivitātēm, mums bija radošās darbnīcas:
smilgu mandalas, linu ziedi, rozītes
un origami pirkstiņfigūriņas. Liels
paldies mūsu skolas skolotājai Innai Zenovjevai, jo tieši viņa visiem iemācīja no papīra veidot pirkstiņlellītes un dzīvnieciņu.
Aglonas daba, Cirīša ezera svaigums, sakoptā apkārtne, vasaras pilnbrieda gaidas vilināja brīvajā
laikā apskatīt arī citas ievērojamas vietas ciematā. Bija iespēja apmeklēt Karaļa kalnu, netālo Aglonas baziliku un vakara dievkalpojumus, un, protams, piedalīties braucienā uz Mežinieku viesu namu, kur interesentus sagaidīja laipnie saimnieki ar Latgales kulinārā mantojuma virtuvi (siera siešana un maizes cepšana) un ļāva iziet Sapņu taku. Vēl varēja apmeklēt Maizes muzeju pie
saimnieces Vijas.
Klausoties profesores N. Ščurkovas
lekcijas, mēs sapratām, ka lielākā daļa
no dzirdētā mums nav sveša, mēs arī
to pielietojam savā darbā un domājam
līdzīgi, bet tas nozīmē tikai to, ka humānās pedagoģijas principi nav atdalāmi no kopējā mācību un audzināšanas procesa kā atsevišķs virziens, tā ir
dzīves nepieciešamība mūsu ikdienas
darbā skolā.

Irēna Ormane, kursu dalībniece

7

Preiļu un Riebiņu jaunsargu vienība 6., 7. un
8.jūnijā devās velopārgājienā “Apkārt Rāznas
ezeram”. Dalībniekiem tā bija ne vien fizisko spēju pārbaude, bet arī daudz kas cits—Latgales novada vēstures izzināšana, iespēja iepazīt Latgales
un Rāznas nacionālā parka skaistākās vietas, kā
arī jaunsargu komandas saliedēšana.

Ceļā jaunsargi sastapa ASV militāro tehniku mācību
marša ―Dragoon Raide‖ laikā. Brauciens bija arī velosipēdu un arī pašu spēku pārbaudījums. Tikai retajam
iepriekš bija pieredze ar riteni mērot tik garus ceļa gabalus. Triju dienu laikā pievarēti vairāk kā 200 km
gan pa asfaltētiem, gan lauku
un meža ceļiem.
Laika apstākļi arī bija labvēlīgi—nedz lietus
traucēja, nedz arī bija pārlieku karsti. Jauniešus ceļā atbalstīja instruktors Valērijs Pastars, Zemessardzes 35.nodrošinājuma bataljona instruktors Valdis Šņepsts un Riebiņu vidusskolas sporta skolotāja Mārīte Pokšāne.
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Jaukajā maija dienā mēs – 4.klases skolēni un
audzinātāja Anita – devāmies pārgājienā ar riteņiem uz Ostrovas ezeru. Kamēr braucām, redzējām ziedošas pļavas, skaistus putnus, arī dzīvniekus, piemēram, stirnas. Ik pa laikam uzspīdēja saulīte. Kad atbraucām pie ezera, mēs atpūtāmies, spēlējām spēles, cepām uz
ugunskura desiņas, jokojām un smējāmies. Braucot ar riteņiem, var redzēt tik skaistu
dabu, sajust dažādu ziedošu augu smaržas, ko nevar pamanīt, braucot ar mašīnu. Kopumā šajā dienā mēs nobraucām desmit kilometrus turp un tikpat atpakaļ. Šis ceļojums bija lielisks mācību gada noslēgums priekš katra no mums.
Lai visiem krāsaina šī vasara!

Lāsma Jurkāne
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Jau trešo gadu baikeri no “Bikers Crew” kluba finansē nometnes bērniem no Latgales. Šogad par nometnes vietu tika izvēlēta Riebiņu vidusskola. No 11 līdz 25.jūnijam piecdesmit pieci bērni atpūtās diennakts nometnē Riebiņu novadā. Nometnes mērķis bija izcelt katra dalībnieka individuālos talantus un
spējas. Pie tik ikdienišķām darbnīcām kā rokdarbi, mūzika, teātris, bizness, sports bija iespēja darboties
arī multimediju studijā.

Pēterdienā, 29.jūnijā, Riebiņu katoļu draudzē notika Jēzus laikabiedriem un viņa skolniekiem - Svētajam Pēterim un Svētajam Pāvilam - veltīts dievkalpojums. Katoļiem šajā dienā tradicionāli ir šiem
diviem Svētajiem veltīti svētki. Tautā Svēto Pēteri galvenokārt atceras un godā kā Paradīzes atslēgu
glabātāju. Pēteris un Pāvils bija Jēzus mācības izplatītāji, viņa sekotāji. Pēteris bija zvejnieks, viens
no pirmajiem, kuru Pestītājs aicināja apustuļu kalpošanai. Pēteris sludināja Kristus mācību Galatijā,
Sīrijā, Samārijā, Pontā, Betānijā, Āzijā un Ēģiptē.

Šajā dienā bija arī pirmās svētās
Komūnijas svētki Riebiņu vidusskolas bērniem 9 vai 10 gadu vecumā.
Pirmā svētā Komūnijā ir pirmā reize, kad kristītais Euharistijas svinē-

šanas laikā pieņem priestera konsekrēto maizi un
vīnu – Kristus Miesu un Asinis. Katehēzes kurss,
ko vadīja ticības mācības skolotāja SANITA
UPENIECE un priesteris Česlavs Mikšto, mūsu
bērniem noslēdzās ar pirmās svētās Komūnijas
saņemšanu.

