
   

 

2020.gada augusts 
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  

1.un 2.augustā Riebiņu ciemā tika svinēti novada 

svētki. Autorallijs, svētku gājiens, muzikālā prog-

ramma, kausa izcīņa jātnieku sportā, meistarkla-

ses, izstādes, ģitārista Reiņa jaunā koncerts, tikša-

nās ar filmas „Pilsēta pie upes” radošo komandu 

un aktieriem – tas nebūt nav visi pasākumi, kuri 

norisinājās šajās divās dienās.  

Pavadīti burvīgi Riebiņu novada svētki- klātienē, 

virtuāli, sarunās, domās, sajūtās, atmiņās ... Emo-

cijas "plūst pāri malām"! RIEBIŅU pagasts – 

labākais! Paldies mūsu pagasta pārvaldes vadītā-

jai ILGAI KODOREI un Riebiņu vidusskolas 

darbiniekiem par latgalis-

kuma pavairošanu 

sirdīs un prātos!  

Turpinot iesāktās EKO tradīcijas  Riebiņu vi-

dusskolā un atsaucoties uz “Latvijas Zaļais 

punkts” organizēto šķirošanas kampaņu 

“Elektronikas šķiratlons”, vietējie iedzīvotāji 

aktīvi iesaistījās  nolietotās tehnikas nodošanā.  

Lai arī regulāri tiek rīkotas akcijas,  paradumam šķirot 

arī elektroiekārtas sabiedrībā kopumā vēl ir jānostipri-

nās. Tāpēc akcija kalpoja kā iedrošinājums un atgādi-

nājums mums visiem, ka elektroiekārtas ir jāšķiro atse-

višķi no citiem atkritumu veidiem un tās nekādā gadīju-

mā nedrīkst izmest dabā vai ierastajos piemājas sadzī-

ves atkritumu konteineros. “Uzkrāto” iekārtu apjoms 

dažās mājsaimniecībās bija patiesi iespaidīgs un  pie 

skolas krājās vairākas paaudzes pārdzīvojuši televizori, veļas mašīnas un cita sa-

dzīves tehnika. Šīs iekārtas, ilgstoši atstātas rūsēšanai, kļūst kaitīgas gan dabai, 

gan arī pašu cilvēku veselībai, jo satur virkni ķīmisko vielu. Nolietotā elektroteh-

nika ir vērtīga otrreizējā izejviela jaunu preču ražošanai.   

Sakām lielu paldies ikvienam, kurš, ievērojot valstī noteiktos drošības prasības,  piedalījās 

“Elektronikas šķiratlonā”. Paldies Riebiņu vidusskolas direktora vietniekam Jurim Čižikam par 

iniciatīvu! Tādējādi ar atbildību esam kopīgi parūpējusies gan katrs par savu apkārtējo vidi, gan 

Latvijas dabu kopumā.  
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Apgāda Zvaigzne ABC organizētā lasīšanas veicināšanas prog-

ramma bērniem un jauniešiem “Lasīšanas stafete” šogad notiek 

jau sesto reizi. Tās mērķis ir popularizēt grāmatu lasīšanu, īpašu 

uzmanību pievēršot jaunizdotajām grāmatām, kā arī veicināt sa-

runas par grāmatām bērnu un jauniešu vidū. 

 

2015. gadā, kad stafete tika organizēta pirmo reizi, tajā pieteicās 

tikai 23 dalībnieki, bet ar katru gadu ieinteresēto bērnu skaits ir 

audzis. Pagājušajā gadā stafetē piedalījās vairāk nekā 300 dalīb-

nieki, kuri iesniedza gandrīz 3500 atsauksmes. Aptuveni puse no 

dalībniekiem “Lasīšanas stafetē” piedalās atkārtoti, un pamazām 

tajā iesaistās arī citi viņu ģimenes locekļi – māsas, brāļi, vecāki.  

 

Ir noslēgusies sestā Lasīšanas stafete. Šogad konkurss tika izslu-

dināts daudz vēlāk. Lai piedalītos konkursā, šogad bija jāizlasa 

vismaz 1 grāmata no saraksta un jāizpilda 4 ar grāmatu saistīti 

uzdevumi. Prieks, ka ieguldītais darbs tika novērtēts, un starp uzvarētājiem ir Riebiņu vidusskolas 

izglītojamā. Lidojumu ar gaisa balonu vai naudas summu 140 eiro (vecuma grupā 10–13 gadi) ie-

guva Gunita Vjakse.  Apsveicam mūsu uzvarētāju! 

Veiksmīgi tiek īstenota mobilitātes aktivitāte Igaunijā Nordplus Junior 

programmas projekta “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē” (The signifi-

cant role of fish in our lives) ietvaros, projekta nr.: NPJR-2019/10139. 

Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, no 17. līdz 20.augustam mūsu projekta grupa – 

Dravnieku pamatskola un Riebiņu vidusskola, ciemojās pie projekta partneriem – Puka 

skolas (Puk akool) Igaunijā. Ņemot vērā neparasto situāciju saistībā ar Covid-19, brau-

ciens tika rūpīgi plānots un tajā iekļautās aktivitātes tika pielāgotas atbilstoši apstākļiem 

un ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, tādējādi radot vienlīdz drošu un 

patīkamu laika pavadīšanas vidi kopīgo projektu mērķu sasniegšanai.  

Projekta mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par vietējos ūdeņos dzīvojošajām zivīm, saprast dabas resursu nozīmi 

un lomu ikdienā, kā arī apzināties ar tiem saistītos ikviena pienākumus un atbildību. Tā kā šis ir starptautisks projekts, 

darba valoda ir angļu valoda, kas dod skolēniem iespēju paplašināt svešvalodu zināšanas un gūt starptautisku pieredzi 

darbā ar kaimiņvalsts projekta partneriem, kā arī iegūt jaunus draugus un neaizmirstamus iespaidus. 

Paldies 7.klases izglītojamajiem, viņu vecākiem, klases audzinātājai Ārijai Pudulei par sapratni un projekta koordina-

toram Riebiņu vidusskolā Jānim Čižikam par ieguldīto darbu! 



3  

 

Lai veiksmīgi īstenotu eTwinning skolu sadarbī-

bas projektus, apgūtu jaunas mācību metodes un 

papildinātu savu profesionālo pieredzi, Riebiņu 

vidusskola pedagogiem piedāvāja  mācības. 

eTwinning mācības vadīja pieredzējusi 

eTwinning vēstniece Laila Vibornā ar savu kolē-

ģi no Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas, kuras 

palīdzēja ne tikai uzbūvēt eTwinning projektus un 

iepazīt eTwinning platformas, bet arī parādīja 

jaunas mācību metodes un veidus, kā mācību pro-

cesā jēgpilni izmantot IKT rīkus. eTwinning par 

veiksmīgu dalību izsniedza pedagogu profesionā-

lās kompetences pilnveides apliecības. 

Skolotāji atgriezušies no vasaras atpūtas un tiekas kopīgās sanāksmēs, lai plānotu jauno 

mācību cēlienu, bet skolas tehniskie darbinieki, mūsu rosīgie darbarūķi, rūpējas, lai sko-

las vide, uzsākot jauno mācību gadu, būtu tīra, droša un sakopta.  

Priecājamies un sakām PALDIES par pašvaldības atbalstu vērienīgu darbu veikšanai 

„Riebiņu vidusskolas teritorijas labiekārtošana – lietus ūdens kanalizācijas tīklu (no 

daudzfunkcionālā laukuma līdz rezervuāram) izbūve un piebraucamo ceļu ierīkošana”! 
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21. augustā Preiļu parka saliņā notika 

sporta skolas izlaidums… 

Sveicam Riebiņu vidusskolas sportistus un viņu 

vecākus! Paldies trenerei Skaidrītei Vulānei par 

ieguldīto darbu un audzēkņu augstiem sasniegu-

miem! Vēlam arī turpmāk gūst panāku-

mus sportā un priecēt līdzjutējus., veiksmi, uzva-

ras un zelta medaļas!   

Mākslas plenērs "Radošais vasaras mirklis"  

Riebiņos ir noslēdzies!  

Ir tapuši vairāk kā 80 darbi, kuri būs skatāmi  Riebiņu 

centrālajā bibliotēkā līdz oktobrim!  

Māksla ļauj mums palūkoties uz ikdienišķām un pierastām 

lietām no dažādiem skatupunktiem.  Mākslinieku pārdomātie 

otas triepieni rada veselu sajūtu buķeti viņu darbos — mier-

pilnu nostalģiju, nepārprotamo dabas spēku, kā arī  Riebiņu 

īpašo auru. Liels paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem 

par izcili paveikto darbu! 

Vjačeslavu Riebiņu vidusskolā pazīstam tikai nepilnu gadu, 
bet uzreiz sajutām viņa pozitīvismu, toleranci un harizmu. 
Gan klases kolektīvā, gan skolā ātri iejutās un ir autoritāte  
gan lieliem, gan maziem. Mēs viņu ļoti mīlam! 
 Mācību gada sākumā  viņš ar lielu balsu pārsvaru 
tiek ievēlēts Riebiņu vidusskolas parlamentā. Puisis aktīvi 
darbojas skolas pašpārvaldē, viņš uzņemas atbildību un izrāda 
iniciatīvu, piedalās pasākumos, priecēdams skolas kolektīvu, 

vecākus  un Sociālās aprūpes centra “Rušona” iemītniekus  

gan ar saksofona spēli, gan ar atraktīviem priekšnesumiem, 
prot radīt svētku sajūtu.  
 Jaunietis ir 
uzņēmīgs un ar drosmī-
gām  idejām, kuras spēj arī realizēt.  Visiem garšo kafija no Vjačeslava sarūpē- tā kafijas automāta  Riebiņu 
vidusskolā. 
 Vjačeslavs saņem mācību stipendiju kā labākais skolēns savā klasē.   
 Viennozīmīgi Vjačeslavs ir cilvēks – vārds. Viņš tur doto solījumu, pats atbild par savu rīcību un rosina to 
darīt vienaudžus. Pieklājība ir viņa vērtība, kas neatstāj vienaldzīgu un liek līdzināties. Viņš  iedvesmo ar visu, ko 
dara, jo tas ir no sirds un pamatīgi.  
 Jau savā vecumā jaunietis nopietni plāno savu nākotni saistīt ar Riebiņu novadu. Viņa izvēle ir darbs ģimenes 
uzņēmumā, kurā  arī jau iegulda savu darbu.  Ģimene Vjačeslavam ir ļoti vērtīga, viņš to tur godā un kā pats saka: 
ģimene – tā ir komanda. Tā ir iemācījusi vērtēt darba tikumu un cienīt, atbalstīt vienam otru. Tagad jaunietis apgūst 
zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā  Vislatvijas skolu projektā “Esi Līderis!” Jaunietim raksturīgi ir neapstāties pie 
sasniegtā, viņš turpinās pilnveidoties…. 
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No 17.-20. augustam, mēs-Evija un Sintija bijām Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes (LSKJ) apmācībās, 

Abragciemā. Apmācību laikā mēs uzzinājām daudz ko jaunu par LSK un LSKJ darbību, piedalījāmies da-

žādās aktivitātēs, darbnīcās un lekcijās, kā arī izbaudījām vasarīgos jūras vējus un siltos saules starus. Iepa-

zināmies ar jauniem, interesantiem cilvēkiem un atradām jaunus draugus. Atmiņā visvairāk palika jautrie 

spēļu, deju vakari un nakts peldes Baltijas jūrā.  

Arī turpmāk mēs domājam darboties šajā organizācijā, kā arī centīsimies izveidot savu LSKJ nodaļu, kurā 

varēs iesaistīties arī citi jaunieši. Septembra laikā plānojam novadīt pasākumu 8.-10. klasēm par un ap Lat-

vijas Sarkanā Krusta Jaunatni un ieinteresēt viņus veidot nodaļu kopā ar mums. 

Mums bija liels prieks par to, ka mums tika dota šāda iespēja iegūt jaunas zināšanas šajā jomā un pavadīt 

savu brīvo laiku lietderīgi.                                                                                           E. Bergmane-Sprūdža 

22. augustā Jelgavā tika aizvadītas starptautiskās šķēpa mešanas sacen-

sības – Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša piemiņas kauss 2020, kurās augst-

vērtīgus rezultātus uzrādīja talantīgais Nikita Baikovs. Viņš 400g šķēpu 

raidīja 48,06 m tālu un kļuva par čempionu savā vecuma grupā!  

14. augustā norisinājās Preiļu novada čempionāts pieaugušajiem un jau-

natnei. Uzvaras laurus plūca Riebiņu vidusskolas un Preiļu novada BJSS 

audzēkņi: Viktorija Pauniņa:  1.v.- augstlēkšanā (145), 2.v.- diska mešanā 

( 2 5 , 9 8 ) , 3.v. – šķēpa mešanā (26,74); Nikita Baikovs: 

1.v.- sķēpa mešanā (44,03), 3.v.- augstlēk-

šana (160); Arturs Valters: 2.v.-augstlēkšanā 

(160), 1.v. – kārtslēkšanā (2,70), 1.v.- tāllēk-

šanā (4,97); Gatis Pokšāns- 3.v.- 400m (1:14,09); Raitis Danilovs: 2.v.- 400m (1:12,90), 2.v.- 100m 

(14,41); Anastasija Leitāne- 3.v.- 2000m kavēkļu skr. (10:26,59). Kā tiesneši ļoti labi pildīja savus pienā-

kumus E.Rumaka, K. Nagle, V.Leitāns un N.Paško.  

11. septembra pēcpusdienā Vārkavā tika dots starts piedzīvojumu skrējienam „Vārkavas bezceļi”. Tas 

notika jau 15.gadu pēc kārtas un šoreiz pulcēja 107 dalībniekus. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja 13 drosmīgi 

un apņēmības pilni skrējēji. Ar godalgām varam sveikt 1.v. ieguvēju Romanu Zagrebajevu, un bronzas 

medaļniekus Anastasiju Leitāni un Nikitu Baikovu. Visiem dalībniekiem paldies par startu! 
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1.septembris. Un jaunais mācību gads ir sācies! 
Tiesa gan- Zinību diena šogad bija citāda nekā 
ierasts, jo skolēni pulcējās pa savām klasēm. 
Taču tas nemazināja atkalredzēšanās prieku. 

Šī ir ļoti īpaša diena pirmklasniekiem, viņu ve-
cākiem un audzinātājai Anitai. Kā nu ne? Sākas 
pavisam cita dzīve- skolēna dzīve. Šogad mūsu skolā pirmklasnieki ir seši braši zēni. Viņus sveica arī 
divpadsmitā klase ar savu audzinātāju Annu. Divpadsmitajiem sācies pēdējais skolas gads- atbildīgs un 

nopietns. Tāpat jauns posms ir piektās un desmitās klases skolēniem. 
Jaunais mācību gads būs arī izaicinājumu gads, jo mūsu skolā, tāpat kā citās Latvijas skolās, tiek uzsāk-

ta jaunā, kompetencēs balstītā satura ieviešana. Bez tam jāievēro visas epidemioloģiskās prasības. 
Bet mēs esam gatavi mācīties, darboties, sadarboties. Būt komanda. Visi kopā. 

 Ir atkal sep-

tembris un AS 

“ L a t v i j a s 

valsts meži” 

Latvijas skolē-

niem piedāvā 

e k s p e d ī c i j u 

mežā. Šogad 

Riebiņu vidus-

skolas 6a. 

un 6b. klasēm bija iespēja apmeklēt šo aizraujošo nodarbību un , praktiski darbojoties , nostiprināt 

skolā iegūtās zināšanas par dabu.  

Laikapstākļu lutināti un saulītes sildīti 9.septembra pusdienās ieradāmies Kalupes mežā. 10 rado-

šās stacijās mūs sagaidīja “Latvijas meži” darbinieki un piedāvāja, darbojoties pašiem, izzināt me-

ža noslēpumus. Lai būtu interesantāk strādāt un iegūtās zināšanas neaizmirstos, pildījām arī īpaši 

sagatavotās darba burtnīcas. Mēs uzzinājām, kā kopt mežu, kā pasargāt kociņus no bojājumiem, 

retināt jaunaudzes, izmērīt koka garumu un noteikt vecumu. Bija iespēja iejusties inženieru lomā 

un bez naglām uzbūvēt tiltu un pārbaudīt tā izturību. Pārvietojoties no stacijas uz staciju pētījām 

arī sēnes, ogas un augus. Iepazinām arī profesijas, kuras saistītas ar meža nozari. Bet pats galve-

nais, novērtējām, cik liela vērtība ir mežam ! Paldies skolai par iespēju piedalīties MEŽA EKSPE-

DĪCIJĀ!                                                                                                           Skolotāja Ilze Grigule 
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Ikgadējās Dzejas dienas Latvijā 

 kļuvušas par noturīgu tradīciju kopš Raiņa 

simtgades jubilejas. Tāpat kā visā valstī, arī 

katrā skolā ienāk dzeja. 

Šogad Dzejas dienas Riebiņu vidusskolā bija arī veltījums atceres un atzīmējamajām die-

nām augustā - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienai, Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Re-

publikas valstisko statusu” pieņemšanas dienai, staļinisma un nacisma upuru atceres dienai -, kas 

ir nozīmīgi datumi mūsu valsts vēsturē. Tāpēc dzejas stundu tēma “Mantojums šodienai. Latvijas 

daba. Brīvība. Valsts. Lat-

vija.” 

Kā tad gāja skolē-

niem? 

 Stāsta skolotāja 

Diāna: 

“Šogad praktiski 

visi pamatskolēni iesaistī-

jās dzejas runāšanā, kas 

tika organizētas pa klasēm un bija veltītas Latvijai un tās dabai. Vecā-

ko klašu skolēni rādīja, kā izprot patriotiskās dzejas un mākslas vieno-

tību ar īpaši piemeklēto muzikālo ietērpu savam lasījumam. Daudzi 

atzina, ka tas nemaz nebija tik viegli - saprast, kas no skaniskā ietērpa 

dzeju varētu papildināt, ne būt tai traucēklis. Prieks, ka esam praktizē-

jušies mikrofona lietošanā publiskās uzstāšanās reizē. Nolemts, ka šādi vingrinājumi praktizējami 

arī turpmāk, lai izkoptu izveidojušās iemaņas. Jaunākā pamatskolas posma skolēni iepazīstināja 

dzejā ar Latvijas dabas gleznām un mīlestību pret savu Dzimteni.” 

6.b klases skolēni  atzina, ka dzejas stundā iepazinuši nedzirdētus dzejoļus par Latviju, uz-

zinājuši jaunus faktus par Dzejas dienām un Latvijas vēsturi, bet savukārt 8.klases audzēkņus ļoti 

iedvesmojis tas, ka stunda notikusi lapenē un ka bija iespēja uzstāties saviem klasesbiedriem. 

Sākumskolēni šādās stundās mācās: mācās lasīt dzeju, mācās vērtēt klasesbiedra uzstāša-

nos, dodot cits citam noderīgus padomus. Lai arī katra klase dzejas stundu pavadīja atsevišķi, po-

ētiska noskaņa tomēr virmoja gaisā!   Direktora vietniece Rita Pudāne 

Skolas Multicentrā skatāma 3.klases skolnieka Roberta 

Jurkāna koka darbu izstāde “Roboti transformeri”. 

 Kāpēc tad tieši tāda tēma? Pats Roberts pastāstīja, ka viņam 

ļoti patīk roboti un notikumi, kas risinās robotu dzīvē. Viņš vairākkārt 

ir skatījies filmas par šiem varoņiem un viņu piedzīvojumiem. 

Aizraušanās ar robotiem ir praktiski pielietojama, jo Roberta 

fantāzijas pasaulē koka figūras atdzīvojas un ar tām var brīnišķīgi spē-

lēties.  
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13.septembrī 5.klasei bija iespēja apmeklēt Kultūras 

programmas Latvijas skolas soma piedāvāto izrādi “Putnu 

opera”. Operas izrāde bija aizraujoša un saistoša – operas 

zāle, simfoniskā orķestra mūzika, skatuves noformējums, 

operdziedātāju izpildījums un krāšņie tērpi radīja veselu sa-

jūtu gammu. Sižetā veiksmīgi tika caurvītas mūzika un da-

baszinības. Bērni mākslinieku tērpos varēja atpazīt vairākas 

putnu sugas – zvirbuļus, cielavas, bezdelīgas, zīlītes,  pelikā-

ni, pingvīni, kanārijputniņi, vārnas, bija viens papagailis arī 

neizpalika sikspārņi un daktera Dūlitla palīgi cūciņa un suns. 

Operas saturā bija spilgti izcelti  tikumi un vērtības – drau-

dzība, izpalīdzība, līdzjūtība, sirsnība, labā uzvara pār ļauno. 

Izrādes apmeklējums bija tiešām ļoti noderīgs un pozitīvs. 

Tālāk mēs devāmies uz Likteņdārzu. Tas ir viens no 

izcilākajiem apskates ob-

jektiem Latvijā – 

vēsture un atmiņas, 

daba un izjūtas. Arī 

mēs aizvedām un 

ielikām savu 5.klases akmeni lielajā Latvijas akmeņu krāvumā. Par to 5.klase ir ļoti gandarīta. 

Ko tad saka paši piektklasnieki par šo braucienu: 

daudz uzzinājām, 

pamācošs operas saturs,  

pirmo reizi operteātrī,  

redzējām, kā izskatās simfoniskais 

orķestris orķestra bedrē, 

cik skaisti Likteņdārzā – svaigs gaiss 

un ļoti sakopts,  

redzējām, kā izskatās ierakumi, kas 

saglabājušies no 1. pasaules kara.  

Ekskursija bija arī pozitīvs sadarbības 

sākums klases audzinātājai un klases 

kolektīvam. 

Mēs – 5.klase kopā ar  

klases audzinātāju Āriju. 
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Sēņotāji, sēņotāji 

Rītos ilgi neguliet! 

4.a agri ceļas, 

Tā tās bekas nolasīs! 
 

Dzīvojot un mācoties tik skaistā un mežiem bagātā novadā, ne-

drīkst laist garām iespēju doties uz mežu. 8. septembra jaukā, 

saulainā rītā mēs - 4.a klases skolēni un audzinātāja, devāmies 

uz mežu sēņot. Tā bija mūsu dabaszinību stunda, kuras sasnie-

dzamais rezultāts bija- izpētīt augu dažādību mežā un salasīt sē-

nes. Mūs pavadīja divi lieliski gidi - Renāra Kurilova vecāki, 

kas aizveda uz pašām labākajām sēņu vietām. Sākumā nedroši, 

vēlāk ar lielu prieku skolēni steidza meklēt sēņu karalienes- ba-

ravikas. Tās arī neslēpās no mums un labprāt piepildīja groziņu. 

Aplūkojām dažādus augus mežā, nogaršojām mellenes un brūk-

lenes, vērojām skudru čaklo rosīšanos. Mazliet noguruši, bet 

apmierināti ar āra nodarbību mežā, devāmies atpakaļ uz skolu.  

Kā mums patika mežs! 

Paldies sakām skolas direktorei Inetai Anspokai par atbalstu, 

skolas pavārēm, kas mums sagatavoja ļoti gardu sēņu mērci un 

Renāra vecākiem par līdzdarbošanos mežā. 

Klases audzinātāja Solvita  

„  

 
 

 Ar moto „Poētiskā doma - augstākā domas forma” Riebiņu vidusskolā Dzejas dienu pasāku-

mu ietvaros vecāko klašu skolēniem notika tikšanās ar Latgales rakstnieci (dzejnieci un prozaiķi) 

Ivetu Dimzuli. Šobrīd viņa ir skolotāja Rīgas 41.vidusskolā, metodiskās jomas vadītāja. Publikā-

cijas šobrīd 16 kopkrājumos. Skolēni iepazina 

I.Dimzules ceļu līdz pirmajai publicētajai prozas 

(„Bites deja”) un dzejas („Pieskarties debesīm”) grā-

matai, no kurām pēdējā dienasgaismu ieraudzījusi šī 

gada sākumā. Dzejoļu krājuma „Pieskarties debe-

sīm” atvēršanas svētki un svinīga došanās pie lasītā-

jiem notika vasarā Viļānu bibliotēkā.  

 Tikšanās laikā skolēni veica dzejas uztveres 

veicināšanas un iztēles vingrinājumus, lai saprastu, 

ka ikviens var būt savas personības veidotājs. Dzej-

niece aicināja nebaidīties atklāt savas sirds slēptākos 

stūrīšus un uzticēt tos rakstiski vismaz savai dienas-

grāmatai vai cita veida pierakstiem. Dienās no šā-

diem mēģinājumiem var izaugt domas, kas paceļ spārnos vai ļauj pārdzīvot dzīves negaisus ne ti-

kai pašam rakstītājam, bet arī vēl kādam. Mums bija tas gods dzirdēt pašu jaunāko no dzejoļiem, 

kas raisīja pārdomas par norisēm dabā un sabiedrībā. 

 Pēc šīs radošā un darbīgi spraigā gaisotnē aizvadītās stundas ne viens vien skolēns brīnījās, 

ka latviešu valodas stundās apgūtais arī šoreiz apstiprina un pierāda – esam uz pareizā, t.i., „domas 

izteikšanas” ceļa. Katrs no mums dienās var izaugt par domātāju. Vajag tikai sākt. 

Tikšanās izskaņā I.Dimzule dāvināja skolai savu dzejas krājumu un, kas ir pats galvenais, - savu 

laiku un iedrošinājumu rakstīt ikvienam no klausītājiem. Jācer, ka savstarpējā enerģētiskā uzlāde 

dos savstarpēju labumu, un, iespējams, domu atbalsis radīs vietu ne vienā vien jaunrades (arī dze-

jas) darbā. 

Diāna Bravacka, Riebiņu vidusskolas skolotāja 
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Daugavpilī notika pasākumu cik-

la “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” 

atklāšanas pasākums, kurā pie-

dalījās arī Riebiņu vidusskolas 

komanda. 

Jaunieši izstrādāja un prezentēt sa-

vas idejas atbilstoši pasākuma tē-

mai. Kādam tā ir bija pirmā iespēja piedalīties šādā pasākumā ārpus skolas un neatsverama piere-

dze jaunu zināšanu iegūšanā, ideju izstrādāšanā un prezentēšanā tik plašai auditorijai.  

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” tiek rīkots ar mērķi veicināt jauniešu radošo domā-

šanu, ideju ģenerēšanas spējas, pilnveidot prezentācijas un komunikācijas prasmes, veicināt kritis-

ko domāšanu un līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā. Pasākumā skatītāju balvu ie-

guva Daugavpils 10.vidusskolas un Riebiņu vidusskolas apvienotā komanda. Sveicam! 

Muzikāli literārs pasākums  

„Šodien pazūdu dzejā” 
15. septembrī Dzejas dienu ietvaros Riebiņu novada 

CB notika muzikāli literārs pasākums „Šodien pa-

zūdu dzejā”. Ar saviem radošajiem darbiem dalījās 

dzejnieces bibliotekāres Anita Betlere, Rita Cvetko-

va un Biruta Čaunāne. Muzikālo noskaņu radīja Ro-

lands Naglis. Riebiņu vidusskolas 10. klase pateicas 

par uzaicinājumu un iespēju baudīt šo pasākumā. 

Projekta "Pieturvieta "Stabulnieki""  

prezentācijas pasākums 

Dzejas dienu ietvaros, 11.septembrī, ar Riebiņu 

vidusskolas 7.klases skolēniem un audzinātāju 

apmeklējām Stabulnieku bibliotēku, kur norisi-

nājās projekta "Pieturvieta "Stabulnieki"" pre-

zentācijas pasākums. Pasākuma laikā klāteso-

šajiem izmantojot brīvpieejas internetu (WiFi) 

bija jāsameklē izcilā dzejnieka Raiņa dzejas 

rindas. Ar pašsacerētiem dzejoļiem ar uzdevumiem visus priecēja Stabulnieku bibliotēkas vadītāja 

Anita Betlere, bet skaistas dzejas rindas veltīja dzejniece Līga Malnace. 

Mīļš paldies Stabulnieku bibliotēkas vadītājai Anitai Betlerei un bibliotekārei Birutai Čaunānei - 

par ielūgumu apmeklēt jauko un sirsnīgo pasākumu! Paldies par atsaucību Riebiņu vidusskolai! 
Svetlana Zahareviča, Riebiņu novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre 

 Izstādes “Mūzikas skaņas” apmeklējums kompetenču izglītības ietvaros  
4.a klase apmeklēja Riebiņu CB izstādi, kas bija veltīta latviešu komponistiem. 

Kopā bija apskatāmas 32 grāmatas par komponistu dzīvi un daiļradi, sākot ar 

19.gadsimtu, līdz pat mūsdienām. Bērni klātienē komunicēja ar bibliotekāri, izjuta 

atmosfēru, apskatīja daudzveidīgo grāmatu ekspozīciju, uzdeva jautājumus, veica 

uzdevumus, uzzināja un atklāja daudz jauna, guva iedvesmu. Pārdomājot redzēto 

un dzirdēto, skolēni atbildēja uz dažādiem jautājumiem un bija gandarīti par savām 

zināšanām. Izstādes apmeklējums bija iespēja realizēt vienu no kompetenču darba 

organizācijas formām. Mūsdienīgiem bērniem ir jābūt zinošiem arī kultūras vidē. Ir 

jāprot domāt, analizēt, izteikt savu viedokli. 
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Vārkavas vidusskolas stadionā norisinā-

jās vieglatlētikas sacensības, kurās Riebi-

ņu vidusskolu pārstāvēja 12 sportisti. 

Pateicoties labai sacensību atmosfērai un 

laika apstākļiem, tika sasniegti personī-

gie rekordi un arī izcīnītas godalgotas 

vietas. Uz pjedestāla kāpa Arturs Valters 

(augstlēkšana, tāllēkšana, 60 m skrē-

jiens), Nikita Baikovs (šķēpa mešana, 

augstlēkšana), Harijs Griboniks (1500 m 

skrējiens), Viktorija Pauniņa (lodes grūšana, šķēpa mešana) un Skaidrīte Vulāne (lodes grūšana, šķēpa mešana).   

Lielākai daļai vieglatlētu šīs bija vienas no pēdējām sacensībām vasaras sezonā, priekšā tikai krosa skrējieni. 

 Bet Arturam un Nikitam nedēļas nogalē jāturpina pierādīt savu meistarību Starptautiskajās sacensībās vieglatlētikā 

bērniem Jelgavā. Arturs jau ir pārlecis augstumu, kurš lielāks par viņa paša augumu -165 cm. Tagad plānojam, ka 

drīzumā izdosies pārvarēt 170 cm augstumu - virs treneres galvas.  

11. septembra pēcpusdienā Vārkavā tika dots starts piedzīvojumu skrējienam „Vārkavas bezceļi”. Tas notika jau 

15.gadu pēc kārtas un šoreiz pulcēja 107 dalībniekus. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja 13 drosmīgi un apņēmības pilni 

skrējēji. Ar godalgām varam sveikt 1.v. ieguvēju Romanu Zagrebajevu, un bronzas medaļniekus Anastasiju Leitāni un 

Nikitu Baikovu. Visiem dalībniekiem paldies par startu!  

25.septembrī Jelgavā notika interesantas sacensības jaunajiem vieglat-

lētiem. Katrs sportists sacentās tikai ar sava dzimšanas gada sportistu. 

Personīgie rekordi izvēlētās disciplīnās ļāva Nikitam un Arturam kāpt 

uz pjedestāla. Artūram augstlēkšanā I.v.(1,65m), III.v. tāllēkšanā 

(5,22m). Nikitam II.v.augstlēkšanā(1.62m). Apsveicam Riebiņu vidus-

skolas skolēnus. Paldies sporta skolotājai Mārītei Pokšānei! 

“Fiziskās aktivitātes sniedz 

ilgtermiņa veselības ieguvu-

mus ikvienam! Sportojot at-

jaunojas enerģija, un tas var 

būt tikpat viegli, kā iziet pa-

staigā ar suni vai tikpat izaici-

noši, kā noskriet maratonu. 

Savukārt, sniedzot iespējas 

bērniem būt aktīviem jau agrī-

nā vecumā, sporta aktivitātes 

kļūst par ceļu uz labāku fizisko 

un garīgo veselību. Nekad nav 

par vēlu uzsākt dzīvot veselī-

gāk,” aicina LOK prezidents 

Žoržs Tikmers.  
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Būtiski jau no bērna vecuma ieaudzināt 

atbildības sajūtu par vidi kurā mēs dzī-

vojam. Tikai tādā veidā varēsim cerēt, 

ka spēsim mainīt cilvēku domāšanas 

veidu. . Tāpēc ir tik svarīgi atcerēties, 

ka tā ir visu mūsu lielāka atbildība – 

izprast zaļās un sakoptas vides svarī-

gumu, rūpēties par dabu un cienīt 

to. Kad izskanēja Lielās talkas 

aicinājums par piedalīšanos Pasaules 

talkā, visas Riebiņu vidusskolas klases 

tika vedinātas iesaistīties Ideju talkā. 

Tika uzsvērts, ka tikpat svarīgi kā fizis-

ki doties talkot, ir arī raudzīties nākot-

nē, domājot, kā uzlabot savas dzīves kvalitāti, kā saudzīgi izturēties pret dabu. Līdz 

18.septembrim visas klases tika aicinātas izveidot koka lapu ar apkopotām idejām par zaļāku un tīrā-

ku dzīvošanu. Tā veidojas kopējs Nākotnes koks ar zaļām idejām. 

Skolotāja Ilze Grigule pastāstīja par Agneses sasniegumiem: “Iepriekšējās nedēļas nogalē “Zaļā josta” 

izsludināja vides sakopšanas fotokonkursu “Pamani – sakop – iemūžini”, kura ietvaros iedzīvotāji tieka 

aicināti apmeklēt savu iecienītāko vietu pie dabas, attīrot to no cigarešu izsmēķiem. Savāktie izsmēķi bija 

jānofotografē un kopā ar īsu stāstu par talkas norisi un piedzīvoto līdz nedēļas beigām jāiesniedz konkursa 

organizatoriem. Konkurss tika rīkots ar mērķi izglītot sabiedrību par izsmēķu ietekmi uz vidi un mazināt 

izsmēķu radīto kaitējumu dabai. Riebiņu vidusskolas 6b. klases skolniece Agnese Verze sestdien devās uz 

Preiļu parku, lai izpētītu, vai tas arī ir piesārņots ar cigarešu izsmēķiem. Liels bija pārsteigums, kad stundas 

laikā Agnese salasīja pilnu plastmasas spainīti. Agnese: “Visvairāk izsmēķu bija tieši ap atkritumu urnām 

un līdz 3 metru attālumā no tām. Vai tiešām smēķētāji nevar trāpīt urnā? Bez izsmēķiem bija arī citi atkritu-

mi-pudeles, čipsu pakas, kurus es arī salasīju!” Agnese čakli pastrādāja un ieguva konkursa organizatoru 

simpātijas balvu .Apsveicam!” 

Atzīmējot Baltu vienības 

dienu, 22.septembrī Starp-

tautiskā Lietuvas un Latvijas 

skolu bibliotēku projekta 

„Baltų literatūros savaitė / 

Baltu literatūras nedēļa” ie-

tvaros 10. klases skolēniem 

bija mācību nodarbība 

“Riebiņi un lietuviešu māk-

slinieki”, kurā savijās gan 

mūzika un vēsture, gan māk-

sla un valodas.  

Dzejas dienu lai-

kā dažādu klašu 

audzēkņi sa-

vas izjūtas, 

lasot dzeju, pauda ar vizuālās māk-

slas rīku – zīmuļa un krāsu – palī-

dzību. Skolas bibliotēkā šobrīd ir skatāma skolēnu darbu izstāde. Viņi tos veltījuši 

Dzejas dienu 55. gadadienai.  


