
   

 

2020.gada oktobris 
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  

Kā jau katru Riebiņu vidusskolā tika 

atzīmēta Skolotāju diena! Lai šī die-

na skolotājiem būtu īpašāka, jaunieši, 

kuri darbojas pašpārvaldē, bija sagā-

dājuši daudz skaistu pārsteigumu. 

Puiši jau agri no rīta stāvēja pie gal-

venajām ieejas durvīm, lai katrai 

skolotājai atvērtu durvis un novēlētu 

labu rītu. Skolā skolotājus gaidīja 

pašpārvaldes sagatavots apsveikums, 

novēlējums un skaists foto! 

Vidusskolēni iejutās skolotāju ādā un 

ļāva skolotājiem izbaudīt skaisto 

koncertu. Pēc vienas stundas klasē 

vidusskolēni sapra-

ta, ka par skolotāju 

būt nav viegli. 

Viss jau izgaist, 

bet atmiņas paliek!  

Gribētos, lai turp-

māk skolēni vairāk 

novērtētu mūsu 

skolotāju darbu un 

lai skolotajiem 

vienmēr būtu kāda 

skaista atmiņa, ko 

ar prieku atcerē-

ties! 
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Svinot Eiropas Valodu dienu 9. un 12. klases skolēni angļu valodas stundās diskutēja par valodu 

lomu cilvēku sociālajā dzīvē, tulkoja vārdus „paldies” un „sveiki” 24 Eiropas Savienības oficiāla-

jās valodās, kā arī dzejoja un zīmēja Valodas dienas logo, ietverot tajā savu valodas nozīmes kon-

ceptu. Secinājumi!? VALODA = VĒRTĪBA, jo tā ir identitātes zīme, tā ir mūsu vienotība mājās, 

skolā, valstī un pasaulē.                              Angļu valodas skolotāja Marta Račko 

Septembra mēnesis bija piesātināts ar dažādām sporta aktivitātēm. Viena no tām bija Olimpiskā 
diena, kur zem saukļa „Mēs esam sportiņā!” viss skolas kolektīvs aktīvi izvingroja un turpināja 
mācību gaitas. 
Eiropas sporta nedēļas ietvaros Riebiņu vidusskolā notika skriešanas akcija „Katram viens kilo-
metrs”. Arī novadā notika dažādas aktivitātes jauniešiem: nakts orientēšanās sacensības, rudens 
kross ar Anitu Kažemāku Siliņu, futbola turnīrs jauniešiem Galēnos, veloorientēšanās un šaušanas 
sacensības. Paldies visos pasākumos iesaistītajai tiesnešu brigādei – visi kopā mēs esam komanda! 
Arī oktobra pirmā diena bija visnotaļ sportiska. Preiļos norisinājās LČ krosā, kur startēja arī ātr-
ākie mūsu skolas audzēkņi A.Pokšāns, R.Jasevičs, R.Zagrebajevs, V.Vucāne, J.Rubļova un 
H.K.Jeļnikova. Starp labākajām Latvijas komandām ierindojās arī mūsu meiteņu trijnieks 
(4.vieta). Kā tiesneši veiksmīgi savus pienākumus pildīja G.Pokšāns un A.Valters. 

7. oktobrī Rēzeknē Latgales 

vēstniecībā GORS norisinā-

jās otrais pasākums, kas 

tiks veltīts jauniešu līdzda-

lībai un starptautiskai sa-

darbībai “Ar Eiropys tvie-

rīni Latgolā”. 
Pasākuma pirmajā daļā da-

lībniekiem bija iespēja uz-

zināt par brīvprātīgā darba un jauniešu mobilitātes iespējām Eiropas Savienībā. Savukārt dienas otrajā pusē 

dalībnieki pilnveidoja ideju ģenerēšanas prasmes, izstrādāja un prezentēja savas idejas par pasākuma tēmu. 

Evelīna saka: „Pasākums bija ļoti interesants un izglītojošs patīkamā gaisotnē ar dažādām personībām, kas 

izteica savu viedokli par pasākuma tēmu. Labprāt vēlreiz tādu apmeklētu!” 

Harijam un Lāsmai arī patika pasākums, jo tika iegūtas jaunas zināšanas un pieredze, kas noderēs nākotnē. 

Aleksandrs piebilst, ka īpaši interesanti šķitis darboties praktiski un ģenerēt idejas. 

Paldies Riebiņu vidusskolas komandai un skolotājai Martai Račko par aktivitāti un ģeniālajām idejām! 

http://riebinuvidusskola.lv/foto-galerija/20102021mg/galerija31/
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“Labo darbu nedēļa” ir lielisks instruments un plat-

forma, kas ļauj aizsākt palīdzēšanas un brīvprātības 

procesus, lai tos turpinātu arī nākotnē un meklētu 

jaunus risinājumus, kā sniegt atbalstu ierobežotos 

apstākļos. 

“Labo darbu nedēļa” ir laiks, kad aicinām palīdzēt gan līdzcilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan Latvijas dabai, 

gan sabiedrībai kopumā. Tā ir nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta paveikt lielus vai mazus 

darbus. Darbu, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, tikai brīvo laiku un darbu. Darbu, kas ir pašu ierosināts, 

izplānots un īstenots. 
 

Ideju talkas laikā visu klašu skolēni apņēmās veikt dažādus no-

derīgus darbus. Labo darbu nedēļa ir brīnišķīgs laiks, lai īstenotu 

savas idejas. 5.klases skolēni nomainīja uzrakstus salvešu turētā-

jos skolas ēdnīcā. 2.klase devās uz tuvējo mežu ekspedīcijā un 

ceļa malās savāca atkritu-

mus, arī 8.un 10.klases 

skolēni vāca un šķiroja 

atkritumus. Desmitklasnieki saka: “Šķirot vai nē ir katra 

paša izvēle, bet jebkura maza apņemšanās var būt ļoti nozī-

mīga videi mums apkārt. Saudzēsim vietu, kur dzīvojam! Būsim atbildīgi!" 

Liels paldies Riebiņu vidus-
skolas saimei par sarūpētajām 
dāvanām! Paldies priesterim 
Aivaram Kursītim par spēka 
vārdiem! Ražas svētku diev-
kalpojumos sacītie sprediķi 
aicina pateikties par bagātīgo 
ražu, kā arī pārdomāt to, kāda 
ir bijusi sēkla, ko esam dēstī-
juši attiecībās ar Dievu un 
līdzcilvēkiem. Tā kā cilvēks bieži vien ir paradis sūroties un bēdāties, ražas svētki 
mudina neaizmirst pateikties Dievam par savu nodrošināto dzīvi, pajumti, iztiku 
u.tml. lietām. 
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10. oktobrī notika Nacionālā eTwinning konference 

Rīgā, VEF Kultūrvietā “Spīdola”. Konferences laikā 

skolu komandas prezentēja sešus pagājušā mācību 

gada veiksmīgākos eTwinning sadarbības projektus.  

Riebiņu vidusskolas realizētais 

eTwinning projekts “Acquisition of programming skills using the 

mobile application development environment “MIT App Inven-

tors” bija finālistu vidū. Projekta ideju un rezultātus veiksmīgi 

prezentēja 9. klases skolēni V. Nagle un A. Rukmans. 

Konferences laikā skolēni piedalījās nodarbībā “Portālā Virtual 

Reality Riga” (V. Nagles un A. Rukmana veidotais darbs, savu-

kārt skolotājiem bija iespēja izglītoties lekcijās “Attālinātā darba 

organizēšana” (I. Grigorjevs) un “Izdegšana jeb kā neizdegt” (E. 

van der Beek). 

Visi konferences finālisti saņems Ziedoņa klases nodarbības. Uz 

Riebiņu vidusskolu dosies izbraukuma istaba “Blēņas un pasa-

kas”, savukārt projektā iesaistītajam skolotājam tiek dota iespēja piedalīties eTwinning Eiropas 

konferences tiešsaistē (no 22 . – 24. oktobrim) un tiek apmaksāta dalība individuālās profesionālās 

pilnveides mācībās.                                                      Guntis Tjarvja, eTwinning projekta vadītājs 

Arī šogad Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) 1.kursu studenti piedalījās 

akcijā „Mans skolotājs/-a 2020”, kurā pastāstīja par savas absolvētās skolas 

vislabākajiem pedagogiem, pasakoties viņiem par ieguldīto darbu. 

Vidusskolu absolventi uzņemšanas periodā RTA dalījās savos iespaidos par to vidusskolas peda-

gogu, kurš skolas laikā atbalstījis, iedvesmojis, palīdzējis. Katru gadu septembrī, Zinātnieku nakts 

laikā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā klātienē tika sumināti akcijā nominētie skolotāji. Lai arī šo-

gad pasākums izpalika, Pateicības raksti un piemiņas veltes no RTA pa pastu ir aizceļojušas uz 

35 skolām, no kurām uz RTA atnākuši studēt jaunieši pirmajā kursā .  

Pateicības rakstu par skolēnu un ie-

dvesmošanu, palīdzot jauniešiem noti-

cēt sev un savam nākotnes sapnim sa-

ņēma Riebiņu vidusskolas pedagogi: 

Anna Meluškāne, Ārija Bergma-

ne—Sprūdža, Natālija Smukša, Di-

āna Bravacka. Sveicam! 

Pavisam akcijai nominēti tika 72 pe-

dagogi. Audzēkņi pateicās par sniegto 

atbalstu un zināšanām, par veltīto lai-

ku un iedvesmošanu.    

https://poly.google.com/view/9twxxLd19L_
http://riebinuvidusskola.lv/foto-galerija/20102021mg/galerija29/
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8.oktobrī 11.klase organizēja tradicionālo pasākumu “Nāc pulkā!”, uz kuru aicināja desmitos un 

viņu audzinātāju Skaidrīti, lai viņi beidzot varētu kļūt par pilntiesīgiem vidusskolēniem. Šogad 

atbilstoši situācijai pasaulē pasākuma tēma bija “Pašizolācija”. Visas dienas laikā 10.klasei bija 

jāveic dažādi uzdevumi, kas demonstrēja gan viņu atjautību, gan sadarbību, gan komandas garu. 

Dienas beigās tika nodots tradicionālais zvērests.  

No 12. līdz 18. oktobrim norisinās UNESCO nedēļa. Mums, 

UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolai, tā ir īpaši nozīmīga. 

Tā kā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) šogad atzīmē savu 75. 

gadadienu, īpašu uzsvaru liekot uz ANO starptautiskās lomas un 

daudzpusējās sadarbības nozīmes skaidrošanu, visas klases aicinātas 

organizēt nodarbības klasēs par ANO un tās aģentūru uzbūvi un dar-

bību, kā arī turpināt iesaistīties starptautiskajā izglītības akcijā 

“Pasaules lielākā mācību stunda”.  

Domājot par nākotnes pasauli, 12., 8., un 7.klases skolēni veidoja 

kolāžas sporta stundās.  

 

UNESCO nedēļas ietvaros angļu valodas stundās 9. un 

12. klašu skolēni runāja par 17 ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem, par to lomu mūsu dzīvēs un mūsu pašu lomu 

mērķu sasniegšanā. Neapšaubāmi, katram no mums ir 

ietekme uz pasaules attīstību, tāpēc ieskatījāmies 2030. 

gadā un mēģinājām iztēloties, kāda būs Latvija un kādi 

būsim mēs, kas to veido. Lai nākotne būtu arvien cerī-

gāka, secinājām, ka viena no būtiskākajām vērtībām ir 

izglītība. Tādēļ ir nozīmīgs UNESCO ASP mājas lapas 

logo: „Mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un 

mācīties dzīvot kopā.”  
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12.oktobrī 6.klases skolēni apmeklēja Riebiņu CB novadpētniecības izstādi, kas bija veltīta latga-

liešu operdziedātājas, mūsu novadnie-

ces Helēnas Ersas–Kozlovskas 125 

gadu jubilejai. Skolēni ar interesi ap-

skatīja izstādi, noklausījās bibliotekā-

res stāstu, dzirdēja mākslinieces dzie-

dātos latgaliešu tautasdziesmu frag-

mentus. Pāra stundas kompetenču iz-

glītībā paver plašākas un daudzveidī-

gākas iespējas mācību procesā.   

Mūzikas skolotāja  

Ārija Bergmane-Sprūdža 

Valsts prezidents Egils Levits 

ir rosinājis 15.oktobrī atzīmēt 

Valsts valodas dienu, jo 

1998.gada 15.oktobrī Satver-

smes, Latvijas Republi-

kas pamatlikuma, 4. pan- tā latviešu valoda tika 

atzīta par valsts valodu. Viņš uzsvēris, ka 

"latviešu valoda, mūsu valsts valoda, ir jālie-

to, jo tikai lietojot tā at- tīstās; tā vieno visu 

Latvijas sabiedrību, visus Latvijā dzīvojošos." Skolēni latviešu valodas stun-

dās atbilstoši savam vecumam pārrunāja, kas ir valsts 

valoda un kāpēc tā ir nozīmīga 

mūsu valstī, kā arī 5., 6.b., 7.un 

10.klases skolēni veica mazu 

radošo darbu - piecrindi par 

valsts valodu.  

31. oktobrī tiešsaistes formātā ir sākusies Debašu Līderu skolas 

2020./2021. mācību gada sezona, kurā piedalās 27 Latvijas skolas, 

to vidū arī Riebiņu vidusskola un skolnieces Viktorija Nagle (9. 

klase) un Agnija Jemeļjanova (10. klase). „Debašu Līderu skola” 

ir Latvijas Debašu asociācijas „Quo Tu domā?” projekts, kas norisi-

nās sadarbībā ar “British Council”, kura mērķis ir veicināt gan sko-

lu jaunatnes kritiskās domāšanas, gan arī argumentācijas un debatē-

šanas prasmes. Projekta laikā skolēni un skolotāji piedalās lekcijās 

un debašu turnīros, nostiprinot iegūtās zināšanas un publiskās uzstā-

šanās un debatēšanas prasmes. Lai Viktorijai un Agnijai šī ir veik-

smīga, zināšanām un prasmēm bagātīga darbošanās! 

Saņemta arī grāmata "Debašu kluba rokasgrāmata" un mācību ma-

teriāli, kas palīdzēs spert pirmos soļus debašu pasaulē!  

Angļu valodas skolotāja Marta Račko 
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RIEBIŅU VIDUSSKOLA saņem “eTwinning Skola” atzinības 

zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli  

Šogad, trešajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu pēc 

rūpīgas atlases uz diviem gadiem saņēma 25 Latvijas vispārējās, 

profesionālās un interešu izglītības iestādes. Konkursa kārtībā 

augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu 

skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus.   

Jūtamies lepni un priecīgi, ka esam to 25 Latvijas izglītības iestā-

žu vidū, kas ieguva “eTwinning Skola” statusu.  Saņēmām arī 

oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola” 

atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētnie-

cības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrie-

las (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.  

Vēstulē komisāre pateicas skolas vadībai un skolotājiem par aktī-

vu darbu eTwinning: “Iegūtais “eTwinning Skola” statuss parā-

da, ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos digitālos un radošos 

rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, atspoguļo veik-

smīgu sadarbību ar citām eTwinning skolām. Šis apbalvojums norāda arī uz Jūsu pūliņiem veici-

nāt pedagogu profesionālo pilnveidi, tādējādi palīdzot pedagogiem 

uzlabot savas prasmes skolēnu labā.”  

Kas ir “eTwinning Skola” statuss?  

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu 

– skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projek-

tus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, kat-

ru gadu var pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Lai iegūtu 

“eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopie-

nā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pe-

dagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Skolām statusu piešķir uz 

2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, kas apliecina skolas izci-

los rezultātus iepriekš minētajās jomās, kā arī papildus mācības skolas pedagogiem. Vairāk par 

“eTwinning Skola” statusa iegūšanu: https://etwinning.lv/etwinning-skola/  Liels paldies par darbu 

mūsu skolas koordinatoram Guntim Tjarvjam!  

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

12.oktobrī 8.klases skolniece Karina Semeņuga piedalījās LAPRYAL, 

labdarības fonda “Rietumu banka”, avīzes “Segodņa” un žurnāla 

“Ljublju!” rīkotā konkursa “Domā, dzīvo, raksti” apbalvošanas ceremo-

nijā multimediālās mākslas centrā "Digital Art House", Rīgā. Šajā kon-

kursā jaunākajā grupā meitene ir saņēmusi pirmo vietu. Apsveicam!  

Paldies skolotājai Innai Kabarei!  
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No 26. līdz 30. oktobrim Riebiņu vidusskolā  

norisinājās Karjeras nedēļa 2020.  

Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, tā 

aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”, aicinot izmantot 

jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, 

karjeras konsultantu un vecāku padomos.  

Karjeras nedēļas pasākumos tika 

iesaistīti visi skolas skolēni. 1. – 4. 

klases kopā ar klašu audzinātājiem 

iepazina dažādas profesija un katrs 

savā klasē veidoja radošo darbu 

izstādi “Mana nākotnes profesija”, 

bet 5.–6.klašu audzēkņi pētīja pro-

fesijas savās ģimenēs un veidoja 

plakātus “Profesijas manā ģime-

nē”. Prieks par to, ka Covid-19 ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai Karjeras nedēļas pasāku-

mu norisei arī vecākajās klasēs: 7. – 9. klašu skolēni pētīja mācību priekšmetu saikni ar profesi-

jām, digitāli veidoja informatīvus materiālus (plakāti, infog-

rafikas) par tēmu “Mācību priekšmeti profesijai”. Īpaša patei-

cība par dalību šajā pasākumā Evitai Opincānei (7.kl.) Kari-

nai Semeņugai un Igoram Černevskim (8. kl.).  

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija 

vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbal-

stīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķi-

rības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija 

jauniešiem par karjeras izvēles atbalsta resursiem “Uzklausi, 

padomā un izlem pats!”, kurā attālināti piedalījās arī mūsu 

skolas vidusskolēni. Tāpat 10. – 12. kl. skolēni arī skatījās 

video lekcijas “Tavai karjerai”, analizēja tās un ierosināja 

izdiskutēt ar saviem klases biedriem. Īpaši aktīvi šajos pasā-

kumos iesaistījās 10. klases skolnieces Agnija Jemeļjanova 

un Evija Bergmane-Sprūdža, kā arī 12. klases skolniece 

Viktorija Pauniņa. Dažas no atziņām, ko jaunieši guva, no-

skatoties tiešsaistes diskusiju: “Jaunieši visbiežāk ieklausās vecākos, izvēloties savu nākotnes pro-

fesiju”; “Vienmēr ir jāizmanto iespēja un jānoskatās šāda veida video vai arī jākonsultējas ar 

karjeras konsultantu”; “Tev jāizvēlas pašam ko tu vēlies, bet ja tev kaut ko iesaka, tev ir jāapdo-

mā, bet nav obligāti jāpieņem”.  

Paldies skolas direktorei, visiem klašu audzinātājiem un skolotājiem par atbalstu, aktivitāti un 

veiksmīgu Karjeras nedēļas pasākumu norises nodrošināšanu!  

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Šmukste  


