
   

 

2018.gada oktobris 

Ar košās krāsās krītošām koku la-

pām un krāsainu kļavas lapu paklā-

ju zem kājām, ar ziedošajiem mi-

ķelīšiem dārzos esam iegājuši ru-

denī. Klāt arī oktobra pirmā svēt-

diena –  Skolotāju diena.  

Skolās to atzīmē darba nedēļas pēdējā dienā, kad ve-

cāko klašu skolēni vada stundas saviem jaunākajiem 

skolasbiedriem un skolotājiem. Šī tradīcija ir arī pie 

mums  –  Riebiņu vidusskolā.   

Skolotāju diena bija emocijām pārpilna diena, kurā 

skolotāji tika īpaši lutināti. No rīta skolēni katru peda-

gogu sagaidīja ar smaidu. Kamēr skolotāji atpūtās un izbaudīja mieru, 12. klases skolēni 

iejutās skolotāju lomā un izbaudīja visu šīs profesijas burvību. Pēc mācību stundām se-

koja svinīgā daļa. 

Katru gadu skolēni 

prot sagādāt pārstei-

gumus skolotājiem 

viņu svētkos, un die-

na izdodas pilna hu-

mora un jautrības.  
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Izstāde “Rakstu rakstiem izrakstīju..." Riebiņu vidus-

skolas pagalmā priecē gan skolas saimi, gan skolas cie-

miņus jau veselu nedēļu. Tas ir rudenīgs veltījums, Lat-

vijas simtgadi sagaidot, Skolotāju dienas priekšvakarā.  

Kādas ir senās latvju zīmes un to skaidrojumi? 

Saule ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Stiprina pārliecību par 
sevi un palīdz rast īsto ceļu dzīvē. Sargā dzimtu. Senāk Saules zīmi 
iestrādāja mēbelēs, segās, paklājos, bērnu šūpulīšos, pūralādēs, rotās, 
sieviešu goda tērpos un līgavainim domātos cimdos un zeķēs. 
Dieva–Debess zīmei ir liela simboliska jēga, tā piesaista dievišķos un 
radošos spēkus. Izmanto kā saikni ar augstākajiem spēkiem, ir gais-
mas enerģijas avots. Simbolizē Dieva klātbūtni ik solī, palīdz rast labā-
ko risinājumu. 
Laimas zīme (arī Skujiņa) ir pasaules koka simbols. Harmonizē attiecī-
bas ar cilvēkiem, palīdz nepadoties apstākļiem. Rosina mērķtiecību 
darbā, lai gūtu mūža piepildījumu. Sargā no pāridarītājiem. 
Māras krusts ir dzīvās matērijas zīme, kas cieši saistīta ar auglību, 
uguni un māju. Gādā par cilvēku un ģimeni, sargā materiālo labklājību 
– mājas, maizi, pavardu. Aizsargā no ļaunajiem gariem. 
Auseklītis (arī Zvaigzne) ir rīta zvaigzne ar astoņiem stariem, simboli-
zē gaismas uzvaru pār tumsu. Šī zīme sargā no ļauna, senāk to zīmēja 

uz durvīm un mājas 
ceļa galā, lai neienāktu ļaunums. Pa-
līdz pārvarēt grūtības attiecībās, finan-
sēs un karjerā. 
Ugunskrusts ir spēcīga un populāra 
zīme visā pasaulē, veidojusies no di-
viem krustotiem zibeņiem. Simbolizē 
gaismu, uguni un dzīvību, piesaista 
laimi un enerģiju, pasargā no ļaunuma 
un nevēlamām dabas parādībām, tos-
tarp ugunsnelaimes. 
Austras koks (arī Ozoliņš, Saules 
koks) cilvēkam dod spēku un padomu, 

sargā dzimtu un ģimeni, veicina attīstību. Rosina vairot un glabāt tikumiskās vērtības. 
Jumis ir izaugsmes simbols, auglības un svētības nesējs. Sargā un svētī dubultā. Jumis 
jumta korē nes auglību un pārticī-
bu. Ja uz darbarīkiem uzzīmē Ju-
mi, darbi veiksies divtik labi. Zīmi 
vēlams glabāt arī naudas makā. 
Mēness krusts ir ļaužu sargātājs 
un palīgs nakts gaitās un darbos. 
Zīme piesaista debess auglības 
spēkus. 
Zalktis nes gudrību, zināt-kāri, iz-
veicību, asu prātu, atjautību. Zint-
nieki šo zīmi izmanto nopietnām 
darbībām kā pazemes simbolu. 
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Jau otro gadu Riebiņu vidusskolā darbojas projekts „Atbalsts iz-

glītojamo individuālo kompetenču attīstībai” N 8.3.2.2./16/I/001. 

Šogad projekta ietvaros 4., 5.klašu un dažiem 7.klases skolēniem 

bija iespēja doties ekskursijā uz Vides izglītības centriem . Izvēlē-

jāmies doties uz Dagdas novadu. Dagdas novads ir bagāts ar eze-

riem, mežiem , purviem, ainaviskām un vēsturiskām vietām. Tā-

pēc izvēlētais maršruts deva iespēju vērot arī brīnišķīgas dabas ainavas.  

Pirmā pieturvieta bija Vides izglītības centrs Ķepovas 

pagastā-„Ķepas”. Centrs ir veltīts Latvijas mežu dzīv-

niekiem un augiem. Mūs sagaidīja laipna un zinoša 

Vides centra vadītāja Regīna Stepiņa. Latvijas mežu 

ekspozīcija pārsteidza ar bagātību un krāšņumu. Mēs 

jutāmies kā īstā mežā ar īstiem dzīvniekiem. Drīkstēja 

paglaudīt lūsi, vilku, briedi, rubeni. Daudzi skolēni 

pirmo reizi ieraudzīja kā izskatās cauna, sesks, pūce. 

Pēc ekspozīcijas apskates sekoja darbošanās vides kla-

sē-uzdevumi, spēles, aktivitātes, lai labāk saprastu, kas 

notiek dabā, mežā, kā dzīvo dažādi dzīvnieki. Svarīgā-

kais 

bija saprast, cik liela nozīme ir cilvēka ietekmei uz dabu 

un, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai saudzētu šīs 

bagātības. Protams, ka pēc kārtīga darba mūs sagaidīja 

mežā velšu degustācija. 

Nākošā pieturvieta bija Andrupenē. Mēs devāmies pa-

staigā pa gājēju taku purvā. Mūs apņēma purva vaivari-

ņu, sūnu smarža. Nogaršojām dzērvenes un baidījām 

rudens elpu. Tas nekas, ka mazliet sanāca saslapināt kā-

jas, jo taču gribējās pārbaudīt-cik dziļi iegrims kāja sū-

nās! 

Pēc tam ceļš veda uz Jaundomi. Jaundomē atrodas Vides 

izglītības centrs, kura ekspozīcija ir veltīta Latvijas ezeru 

faunai. Bija unikāla iespēja vērot Latvijas ezeru zivis to 

dabiskajā lielumā. Visvairāk patika sams un līdaka. Gide 

Sintija iesaistīja skolēnus atraktīvā spēlē-Izglāb ezeru! Vis-

iem kopā bija jāpieliek pūles, lai izmakšķerētu no ezera 

atkritumus, lai zivis varētu dzīvot. Komandu stafetēs bija 

jāatpazīst zivis un jāizkrāso sava unikālā zivs. Ekskursijas 

noslēgumā mūs pacienāja ar līdakas zupu. 

Paldies Riebiņu vidusskolas vadībai un klašu audzinātājām 

Silvijai Avotiņai, Ārijai Pudulei par atbalstu ekskursijā. 

Bioloģijas skolotāja Ilze Grigule 
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Atsaucoties UNESCO aicinājumam, iesaistījāmies darbā par kultūras mantojuma jautājumu apzināšanu un 

izveidojām nelielus pārdomu rakstus par savas dzimtas mantojumu, ko skolēni ir gatavi likt savās pūra lā-

dēs turpmākajai dzīvei un arī atstāt saviem bērniem. Darbs saucās „Trīs labas lietas nākotnes pūralādē.” 

Ideja radās no tautas daiļrades, jo latviešu folklorā skaitlim trīs ir maģiska, svarīga nozīme. Un tas ir arī 

reāli paveicams viena cilvēka mūžā - izdarīt trīs labas lietas.  
Tagad piepildīsim pūra lādi ar skolēnu darbos atklātajām vērtībām. Šajā lādē būs vairāk par trim 

labām lietām, jo visiem jau nebija vienas un tās pašas vērtības. 

Es savā pūralādē ņemšu Ģimeni. Tā vienmēr ir blakus, uzklausa, atbalsta, palīdz ar labu padomu, dod, cik 

spēj, un pat vairāk. Tur ir arī tradīcijas, kuras var pārmantot. Ģimene, tieši vecāki, virza mūs pareizā 

virzienā, uz nākotnes karjeru un izglītību. (Margarita). 

Man ļoti svarīga ir profesijas izvēle, tā ir arī ļoti atbildīga rīcība, bet tomēr nav pati svarīgākā. Pirmajā vietā 

varētu būt veselība un ģimene, pēc tam viss pārējais, jo mēs vēl tā īsti nezinām, ko darīsim tālāk dzīvē. 

Vēl ļoti svarīgas ir tradīcijas. Piemēram, Ziemassvētkos kopā ar ģimeni apmeklēt dievkalpojumus, Lieldie-

nās rīkot olu kaujas, šūpoties. Šīs tradīcijas es vēlētos noteikti saglabāt savā dzīvē un mācīt saviem bēr-

niem, jo tās ļoti satuvina visu ģimeni kopā. (Mareks) 

Zeme un dzimtās mājas man ir ļoti svarīgas, jo tur es esmu pavadījusi savu bērnību, jutos labi, biju laimīga. 

Mājas ir tālu, bet tās palika manā sirdī un atmiņās. (Katrīna) 

Parasti kopā ar mājām paliek Zeme kā mantojums. Tas ir ļoti nozīmīgs mantojums, jo var pat uzsākt jaunu 

dzīvi, uzceļot jaunu māju, kopjot un apstrādājot savu senču laukus. Var pētīt un uzzināt savas dzimtas 

vēsturi, izjust darba prieku un arī zemes smagumu. (Kristīne) 

Vēl ļoti nozīmīgs mantojums ir relikvijas. Manā ģimenē tāda ir ikona. Tā ir veca un mums dārga. (Karina) 

Mantojumā no vecāsmammas saņēmu senu monētu. Kad vecāmamma dāvināja, pieteica to glabāt un nodot 

tālāk saviem bērniem. Monēta ir ļoti skaista. (Viktorija) 

Cieņa un gudrība no seniem laikiem ir bijušas vērtības. Cieni citus, un citi cienīs tevi. Izglītībai arī ir svarī-

ga loma cilvēku dzīvē. (Dana) 

Un vēl būs mīlestība pret dzimto zemi. Nekur nav tik labi, kā manā Dzimtenē. Kā sportists esmu pabijis arī 

citās valstīs, bet sirds vienmēr ilgojusies pēc Latvijas. (Juris) 

Ar skolēnu atļauju pētījuma materiāli apkopoti šajā rakstā. Tādā veidā 10. klases darbs iekļāvās 

kolektīvajā atmiņā, jo skolēni izprata mantojuma būtību un tā nozīmi, apzinājās un veidoja savu vērtību 

sarakstu, lai dalītos ar to informatīvajā telpā. 

Prieks ir par to, ka skolēni zina daudz vērtību un vēlas tās saglabāt nākamajām paaudzēm, prieks 

bija lasīt audzēkņu pārdomas, jo tās bija pārdomātas, godīgas, skolēni 

apliecināja sevi kā aktīvus, kritiski domājošus cilvēkus, kas nākotnē 

tad arī veidos mūsu sabiedrību.  

Materiālus apkopoja latviešu valodas skolotāja Irēna Ormane 

Noslēgusies UNESCO nedēļa.  Šogad tās tēma bija „Izstāsti mantoju-

mu”, kuras laikā ikviens tika aicināts skaidrot mantojuma vērtības. 

Šim aicinājumam, skolotājas A. Puncules mudinātas, atsaucās 11.klases skolnieces Laura Stabulniece, 

Laura Zalāne un Kristīne Laizāne, kā arī devītklasniece Laura Jermoloviča. Šīs vecāko klašu meitenes devās pie 

jaunākajām klasēm, lai novadītu nodarbības ar saviem atmiņu stāstiem, sameklēto informāciju par Dziesmu un deju 

svētkiem un mūsu latviešu tautas tērpiem, mūsu novada simbolu – Pastaru vējdzirnavām un par Latgales lepnumu – 

mālu un tā izstrādājumiem keramiķu prasmīgajās rokās. 

Projekta „Brošūra „Jumalāniem -25”” darba grupa (J.Čižiks, R.Pudāne un Ā.Bergmane-Sprūdža) šajā 

nedēļā čakli vāca un digitalizēja mūsu skolas folkloras kopas fotogrāfijas, kas stāsta par tās darbības sākumposmu. 

Savukārt 10.klases skolēni ar latviešu valodas skolotāju Irēnu Ormani rakstīja pārdomu darbus par savas 

dzimtas mantojumu „Trīs labas lietas nākotnes pūralādē”. 

Ik gadu UNESCO nedēļa rosina uzzināt ko jaunu, sadarboties un dalīties! 
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Karjeras nedēļa Riebiņu vidusskolā 
Aizvadītā nedēļa Riebiņu vidusskolā iezīmējās vairākos ikgadējās Karjeras nedēļas pasāku-

mos, kuri tika veltīti karjeras vadības prasmēm. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizēja 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.  

 8. oktobrī Riebiņu vidusskolas aktīvākie vidusskolēni piedalījās vienā no piecām VIAA 

organizētajām  reģionālajām diskusijām “Vadi savu karjeru PATS!”, kas notika Rēzeknē ARPC 

“Zeimuļs”. Šeit ar saviem iedvesmas, karjeras izaugsmes un savu profesionālo sasniegumu stās-

tiem uzstājās pazīstamais kordiriģents Ints Teterovskis un z/s “Klajumi” īpašniece, TV raidījuma 

“Īstās latvju saimnieces” dalībniece un sezonas uzvarētāja Ilze Stabulniece. 

Lielākais un plašākais Karjeras nedēļas pasākums notika 10. oktobrī, kurā piedalījās visu 

novada skolu 1. – 6. kl. skolēni. Pasākuma laikā tika organizētas vairākas ar karjeras atbalstu sais-

tītas radošās darbnīcas ar devīzi ”Savu karjeru veidoju jau šodien”, kuras vadīja Riebiņu vidussko-

las skolotājas Inna Zenovjeva, Silvija Avotiņa un Solvita Volonte. Šo pasākumu kuplināja arī 

ciemiņi no Rīgas – pie mums ieradās K Komandas busiņš, lai VIAA sadarbībā ar improvizācijas 

teātra pārstāvjiem organizētu vienu no radošajām darbnīcām. Tajā atraktīvā veidā izspēlēja dažā-

das profesiju šarādes, risināja dažādus karjeras jautājumus, pārrunāja skolēnu nākotnes karjeras 

iespējas un vēlmes. Paralēli radošajām darbnīcām 5. – 6. kl. skolēniem bija iespēja iesēsties Kaje-

ras nedēļas busiņā, uzlikt virtuālās brilles un izbaudīt “Laika mašīnu karjerai”, kur atraktīvā video 

tika dota iespēja virtuāli tikties ar dažādiem Latvijā pazīstamiem uzņēmējiem un noklausīties viņu 

iedvesmas stāstus. 

Noslēdzošais Karjeras nedēļas pasākums notika 12. oktobrī, kad tika organizēta diskusija 

“Es – pats savas karjeras veidotājs” vidusskolēniem. Diskusiju vadīja Nodarbinātības valsts aģen-

tūras Preiļu filiāles karjeras konsultante Inga Aleksejeva, lai uzsvērtu karjeras pašvadības prasmju 

nozīmi lēmumu pieņemšanā un savas nākotnes veidošanā. 

Jaunieši atzina, ka tikšanās ar Latvijā pazīstamiem profesionāļiem, uzņēmējiem palīdzēja 

gūt labāku priekšstatu par darba tirgu, dažādām profesijām nepieciešamajām prasmēm, kā arī kar-

jeras izaicinājumiem. Skolēni labprāt piedalījās dažādos karjeras izzināšanas pasākumos – spēlēs, 

diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. Karjeras nedēļa ir lie-

lisks iemesls jau laikus padomātu par nepieciešamību mērķtiecīgi strādāt pie savas nākotnes karje-

ras veidošanas jau skolas gados.  
Par Karjeras nedēļu Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja 

iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karje-

ras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos 

pasākumos. Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesi-

onālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.    
Lolita Šmukste, pedagogs karjeras konsultants, Riebiņu novada Karjeras nedēļas koordinatore 
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           18.oktobrī Riebiņu vidusskolas 9.,10.,11.,12. klases skolēniem bija iespēja 

doties mācību ekskursijā uz Ķemeru Nacionālo parku, ar mērķi iepazīties ar šo da-

bas objektu no vēstures, ģeogrāfijas, kultūrvēstures un bioloģijas aspektiem atraktī-

va ģida Jāņa Zariņa 

pavadījumā, kurš ar sa-

vu aizraujošo stāstīšanu 

aizrāva katru klausītāju. 

Skolēniem bija lieliskā 

iespēja izbaudīt Ķeme-

ru Lielo tīreli, sēravo-

tus, Kaņiera ezeru, Jūr-

malas pilsētu, Baltijas 

jūras piekrasti, kāpt 

skatu torņos, kur pavē-

rās lieliskie rudens da-

bas skati un, visbeidzot, no sirds izpriecāties Līvu 

Akvaparkā – ūdens atrakciju izbaudīšana, dažādu 

veidu pirts tradīciju baudīšana sagādāja milzīgu prie-

ku un gandarījumu. 

 Mācību ekskursijas laikā skolēni parādīja sevi 

kā lielisko vienoto Riebiņu vidusskolas kolektīvu, 

kurš prot atbalstīt, palīdzēt un pateikties viens otram. 

Natālija Smukša, 12. klases audzinātāja 
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4. oktobrī  Preiļos notika starpnovadu skolu sa-

censības futbolā 2003.-2004.gadā dzimušiem 

zēniem. Ieradušās bija 9 komandas. Mūsu sko-

las futbolisti savā apakšgrupā ierindojās 3.vietā, 

bet sacensību turpinājumā, cīņā par 5.-6.vietu, 

diemžēl nācās piekāpties pretiniekiem. Ar vārtu 

guvumiem izcēlās A.Kitajevs un M.Piskunovs.  

10.oktobrī norisinājās starp-

novadu sacensības vidusskolēniem futbolā. Konkurence 

nebija liela. 4 komandas iznāca pacīnīties vārtu priekšā- 

Jāņa Eglīša PVĢ jaunākie un vecākie audzēkņi, Preiļu 

2.vsk. un Riebiņu vsk. Komandas bija līdzvērtīgas savā 

futbola mākslā, tāpēc arī spēles bija interesantas un ne-

prognozējamas. Lielas cerības tika liktas tieši uz Riebiņu 

komandu, bet sports ir te un tagad, nevis vakar vai rīt. 

Divas neizšķirtas spēles viena uzvarēta ļāva ierindoties 

otrajā vietā. Visgandarītākais par turnīru bija vārtsarg – 

Juris Vaivods. Komanda, kā arī viņš pats neļāva pretinie-

ka bumbai ielidot vārtos. Apsveicam Sandi,  Ivanu,  Er-

nestu,  Erlendu,  Jāni no 12.kl., Adriānu,  Vikentiju,  Dai-

ni no 11.kl. un Juri no 10.klases. 

Brauciens uz hokeja spēli 

„Dinamo”–„Kunlun Red Star” 

RĪGĀ 

12. oktobra pēcpusdienā 20 Riebiņu novada 

skolu audzēkņiem bija iespēja doties uz ho-

keja spēli, kur mērojās spēkiem „Dinamo 

Rīga” un  „KUNLUN RED STAR Beijing” 

komandas. Biļetes bija sagādāju-

si Latvijas Olimpiskā komiteja 

un ielūgumus savā īpašumā ie- guva tās skolas, kuras aktī-

vi iesaistījās Latvijas olim-

piskās komitejas septembrī 

organizētajā pasākumā 

„Olimpiskā diena 2018”. 

Diemžēl Latvijas komanda 

šajā mačā piekāpās pretiniekiem ar rezultātu 1:3, 

tomēr emocijas tribīnēs bija neaprakstāmas. Patei-

camies Riebiņu novada domei par sagādāto trans-

portu! 

Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne 
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Lai veicinātu pedagogu pieredzes 

apmaiņu,  skolēnu rudens brīvdie-

nās 22.oktobrī tika rīkota Riebiņu novada      

pedagogu Metodiskā diena. 
  

Metodiskās dienas laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem 

tika piedāvātas lekcijas par pedagogu darba specifikāci-

jas jautājumiem, iespēja apmeklēt un prak-

tiski darboties atsevišķu mācību jomu pe-

dagogu vadītajās darbnīcās, neformālā 

gaisotnē tikties ar kolē-

ģiem, tuvāk iepazīt konkrētās skolas darbu. Notika skolotāju dis-

kusijas grupās par izaicinājumiem un risinājumiem mācību darbā 

jaunajā mācību gadā, par pedagogu vajadzībām, gatavojoties kom-

petenču pieejai satura realizācijā un par pedagogu sadarbības un 

pieredzes apmaiņas nozīmi. 

 M ū s u 

radošajai iz-

tēlei vaja-

dzīgs kāds 

p u n k t s . 

Jaunas idejas 

nerodas no 

nekā. Bez 

i edvesmas 

mūsu dvē-

seles spēki 

iemieg. Tie 

ir kā iekurs mūsos, kas gaida dzirksteli. Mēs ceram, ka pieredzes 

apmaiņā pedagogiem ir radies impulss jaunām idejām. Lai ikdienā 

noder gūtā pieredze, jaunās atziņas un atmiņā paliek spilgtākie 

iespaidi. 

 Labs skolotājs neliek sekot sev pa pēdām un arī nestumj no mugurpuses. Labs skolo-

tājs iet bērnam līdzās, ļaujot: pētīt, izgudrot, radīt,  jautāt, noskaidrot... 

 Paldies skolotājai Allai Solovjovai, mācību jomu konsultantiem par ieguldīto darbu meto-

diskās dienas norišu sagata-

vošanā! Tikai kopā mums 

izdodas darīt interesantus un 

vajadzīgus darbus! Paldies 

visiem par kopā būšanu Rie-

biņu vidusskolā! 

Riebiņu vidusskolas direktore 
Ineta Anspoka 
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Nu jau astoto gadu Riebiņu novada jauno 

mākslinieku miniplenērs, izceļojies pa vi-

sām novada skolām, tieši Latvijas simtgadē 

atgriezās atpakaļ Riebiņu vidusskolā, kur 

2011.gada rudenī arī tika aizsākts.  

Sadarbojoties Riebiņu novada 

domei un biedrībai „Riebiņu no-

vada attīstības biedrība” nu jau 

piekto gadu Riebiņos notiek arī 

mākslas plenērs „Maļavuotuoju 

saīts Rībeņu nūvodā”, kura dalīb-

nieki ir profesionāli mākslinieki. 

Šogad, 24.oktodrī, šie divi plenē-

ri apvienojās kopīgā pasākumā, 

kur mākslinieki Aivis Pīzelis 

(Preiļi) Gaižauskas Algirdas 

(Lietuva) Voldemārs Kokorevičs 

(Preiļi) Velga Zvirgzdiņa (Rīga) Dārta Hapanioneka (Mālpils) Ilze Griezāne (Līvāni) Anatolijs Borodkins 

(Rīga) Einārs Kvillis (Jēkabpils) Vija Stupāne (Kastīre) Sandra Sabī-

ne Jaundāldere (Jūrmala) vadīja 

meistarklases jaunajiem mākslinie-

kiem, kas vēl tikai meklē ceļu glez-

niecībā. Šī radošā aktivitāte  bija kā 

jauka kopā būšana, pieredzes bagā-

tināšana un nodošana. Laika ap-

stākļi lika izmantot mūsu skolas 

telpas, kur no lielajiem logiem pa-

vērās plašs skats uz skaistām rudenīgām ainavām, ko bērni veiksmīgi, 

māksliniekiem klātesot, atspoguļoja savās gleznās. 

Šogad jaunie mākslinieki, kas pārstāvēja mūsu skolu plenērā bija 

Anastasija Leitāne, Lāsma Jurkāne, Anželika Mihailova, Evelīna Upeniece, Sintija Verza, Ritvars 

Vjakse, Viktorija Pauniņa. Tas bija jauks piedzīvojums ar emocijām un atmiņām. 

Liels paldies mūsu skolas direktorei Inetai Anspokai par līdzdarbošanos un atbalstu šī pasākuma norisē. 

Paldies arī skolotājai Anitai Punculei par savu audzēkņu aicināšanu un iedrošināšanu piedalīties šajā ple-

nērā.                                                                           Mākslas jomas MK vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža. 
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31. oktobrī Riebiņu novada KC projekta “Mēs esam 

dažādi, bet vienoti” ietvaros ar biedrības “Riebiņu 

novada attīstības biedrība”, LR Kultūras ministrijas 

un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 

atbalstu tika organizēts erudīcijas konkurss 

“Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma, kura mērķis 

– attīstīt motivāciju sava kultūras līmeņa, erudīcijas 

paaugstināšanai, redzes loka paplašināšanai un sa-

darbībai, sekmēt valstiskās apziņas piederību un 

paplašināt zināšanas par kultūru kā zīmju un simbo-

lu sistēmu. 

Erudīcijas konkursā piedalījās Riebiņu novada skolu 8. – 9. klašu skolēni piecu cilvēku 

sastāvā. Komandām tika dota iespēja pārbaudīt savas zināšanas četros uzdevumos, kur bi-

ja gan tests, gan jāatpazīst zīmes un simboli, jānoskaidro kāda kultūra attēlota attēlā un 

jāsašķiro zīmes un simbolus.  

Kā vienu no diviem labākajiem žūrija atzina mūsu 8. klases komandas (Evija B.-S., Agnija 

J., Anželika M., Evelīna U. un Ritvars V.) priekšnesumu par krievu kultūru un tradīcijām.   
 Isaku pateicību skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanai erudīcijas konkursam.—M.Račko, 

S.Vuklānei, Ā. Pudulei, A. Meluškānei un I. Kabarei.  

30. oktobrī Riebiņu CB rīkoja tikšanos ar bērnu dzejoļu autori Lolitu Stupāni. Pasākuma apmeklē-

tāji varēja noskatīties 12 minūtes garu animācijas filmu par mušām "Diena Dūces dzīvē.". Tās lai-

kā tika vizualizēti atrādītas 6 dziesmas ar Lolitas Stupānes vārdiem un grupas "Dabasu duravys” 

solista A. Slobožanina sakomponēto melodiju.  

 

P.S. Pie lasītājiem jau nonākušas trīs preilietes Lolitas Stupānes grāmatas. 2013. gadā izdots “Alfabēts”, 

kas piedzīvoja atkārtotu izdevumu trīs gadus vēlāk. Dzejoļu grāmata bērniem “Debessmanna” tika izdota 

2016. gadā, un pavisam nesen – pagājušajā gadā mēs saņēmām autores darbu “Raganu meitēns Vičnella”.  

Lolitas Stupānes izdotās grāmatas ir iekļautas Latvijas Valsts Nacionālas bibliotēkas arhīvā un pabijušas 

starptautiskajā grāmatu un izdevniecību izstādē “Latvijas Grāmatu izstāde 2017”.  
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Projekta „Sporto visa klase” piektā sezonā ir atklāta! Riebiņu vidusskolas 

5.klasei tā būs trešā. 31.oktobrī „Arēnā Rīga” pulcējās gandrīz 700 dalībnieku 

no visas Latvijas – 2.,3.,4.,5. un 6.klases skolēni, kuri sporto piecas reizes ne-

dēļā. Pasākumu pagodināja Valsts prezidents R.Vējonis, aizsardzības ministrs 

R.Bergmanis, LOK vadība un titulētākie mūsdienu sportisti. Skolēni baudīja 

„Green trial” un hip-hop mākslinieku priekšnesumus, karatē skolas audzēkņu sniegumu, A.Grauda 

bungu skolas bundzinieku skatuves numuru. 

Pēc svinīgās ceremonijas, pateicoties klases audzinātājai Ārijai Pudulei, paspējām iepazī-

ties ar Rīgas vēsturi Melgalvju namā. Atgriezušies hallē, kopā ar īstiem basketbola faniem izbau-

dījām VEF komandas spēli pret Igaunijas komandu. 

    Atmiņā paliks kopīgi pavadīta diena svinot, izglītojoties un fanojot. Sports vieno! 

                                                                            Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

30.novembrī 6.un 7.kl. kolektīvi 

piedalījās mācību ekskursijā, kuru or-

ganizēja SIA „Latvijas Lauku konsultā-

ciju un izglītības centrs” ar mērķi—

zivsaimniecības popularizēšana. 
 Skolēni sāka ar dabas izglītības cen-

tra „Rāzna” apmeklēšanu. Regīna Indriķe, 

centra vadītāja, atklāja mums līdz šim nezināmas lietas par zivīm: kā noteikt 

zivs vecumu, kādas zivs sugas ir Latvijas ezeros, kādi noteikumi jāievēro 

zivju ķeršanā, kas ietekmē zivju attīstību utt. Nemanāmi paskrēja divas stun-

das rotaļās, spēlēs, viktorīnās un lekcijās. 

 Tālāk ceļš veda uz sniegotu, miglā tītu kalnu – Liepu kalnu. Tas, 

protams, bija jāiekaro! 

Nākamais apskates objekts atkal ekskursantus aizveda ūdens pasau-

lē. Jaundomes vides izglītības centrs atklāja mums zivju mulāžu kolekciju. 

Sintija Isajeva izstāstīja daudz jauna  un apstiprināja no rīta dzirdēto par zi-

vīm. Uzzīmējām kādu īpašu zivtiņu, uzspēlējām komandas spēli, apskatījām 

Latgales ezerus no putna lidojuma. 

 Paldies „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” darbinie-

cēm Jolantai un Teklai par saturīgi pavadītu dienu. 

6.klases audzinātāja Mārīte Pokšāne 
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Riebiņu vidusskolas Ekoskolu Rīcības dienu aktivitātes notika 31.oktobrī. Pirmās trīs mācību 

stundas 5.-12.klasei sākās ar eko jautājumiem. Priekšmetu skolotāji uzdeva skolēniem dažādus 

jautājumus  par plastmasu un vides problēmām . 

Garajos starpbrīžos klašu pārstāvji 

apzīmēja papīra maisiņus. Notika 

Papīra maisiņu skaistumkonkurss. 

Par iedvesmu zīmējumiem kalpoja 

skolas vides kodekss. Vēlāk apzī-

mētie maisiņi tiks izmantoti skolas 

prezentācijai. 

Pēcpusdienā skolēnu ekopadome 

organizēja EKO pēcpusdienu 1.-

4.klašu skolēniem. Tika izveidotas 

4 darbnīcas: 

“Sajūtu darbnīcā “darbojās Viktori-

ja Pauniņa, Artis Catlakšs, Andrejs 

Vinogradovs. Skolēniem pēc taus-

tes vajadzēja atpazīt dažādus vides 

objektus, tos nosaukt un norakstu-

rot. 

“Atkritumu darbnīcā” apmeklētājus 

gaidīja Aleksandrs Rukmans un Lauris Bjalkovskis. Viņi uzdeva skolēniem uzdevumu -pareizi 

sašķirot dažādus atkritu-

mus. 

“Radošajā darbnīcā” 

Laura Silkāne, Amanda 

Klindžāne un Kristīne 

Laizāne iemācīja skolē-

niem pagatavot pierakstu 

blociņus, izmantojot kas-

tu kartonu un pagājušā 

mācību gada pierakstu 

burtnīcu pārpalikumus. 

“Garšīgajā darbnīca”11.klases meitenes-Laura Stabulniece, Viktorija Grikova un 

skolēnu ekopadomes prezidente Jūlija Vaivode parādīja un pastāstīja kā pagata-

vot krējumu no saulespuķu sēkliņām. Skolēni varēja uzzināt , kā var ēst veselī-

gāk. 

Tā kā 31.0ktobrī daudzās valstīs tiek atzīmēts Visu Svēto vakars jeb “Helovīns”, 

tad šī diena skolā noslēdzās ar filmu vakaru visiem interesentiem! 

Paldies skolas pedagogu  kolektīvam par atbalstu un skolēniem par aktīvu dalību! 

                                                                     Ekoskolas koordinatore Ilze Grigule 

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā 

starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, 

vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvie-

nu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas 

mazināt. Nedēļas laikā skolās tiek organizēti dažādi 

izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir pie-

dāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās 

problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām. 


