
   

 

2021.gada septembris 

Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidusskolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums 

- sabiedrības intereses. Vairāk informācijas: www.riebini.lv/pda  

Katru rītu palaist no sevis putnus, 
atbrīvot krāsas, atļaut, lai iet 

un piekrāso dienu pēc iespējas 
            gaišākos toņos. 

  
Katru vakaru sagaidīt atpakaļ 

tieši tik putnu, 
cik vajag, lai spārnu gali 

            viegli pieskartos mirkļiem, 
kuros ir mīlestības… 

  
Katru vakaru sagaidīt atpakaļ tieši tik krā-

su, 
cik vajag, lai sapnim iedotu 

            krāsainu sākumu- 
pārējo izkrāsos veiksme 

un paša griba.  
/Maija Laukmane/ 

  

Aizsteidz pēdējie vasaras rasainie rīti, 

saulainās dienas un siltie vakari. Dārzos 

audzētās gladiolas un asteres gulst sko-

lēnu rokās un visi dosies uz savu skolu—Riebiņu vidusskolu.  

1.septembris ir īpaša diena visiem skolēniem un viņu ģimenēm, pedagogiem un skolas darbiniekiem, atbal-

stītājiem un sadarbības partneriem, sabiedrībai, kas augstu vērtē izglītību un tās lomu cilvēka dzīvē. Zinību 

diena ir laiks ne tikai nopietnām un mērķtiecīgām pārdomām par jauno mācību gadu un tajā darāmo, bet arī 

starta līnija savu sapņu un vēlmju piepildīšanai, visskaistāko mērķu sasniegšanai. Skolā taču aug mūsu 

zemes un valsts nākotnes veidotāji un sargātāji.  

Lai bagāts un interesants iz-

glītošanās laiks Riebiņos! Lai 

vecākiem vairāk prieka un 

gandarījuma par saviem bēr-

niem nekā rūpju! Lai pedago-

giem radošas idejas un izturī-

ba, mācot un audzinot XXI gs. 

jaunatni! Lai visiem mūsu ab-

solventiem pietiek Riebiņu 

skolā gūtās spēka maizes!  

Ar ziediem un svētku tērpiem, 

ar svinīgām uzrunām un no-

vēlējumiem iesākas jaunais 

2021./2022. mācību gads.                                                  Riebiņu  vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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8.septembrī 6.klases skolēni kopā ar klases audzi-

nātāju Āriju un dabaszinību skolotāju Solvitu devās ikga-

dējā Meža ekspedīcijā, ko organizēja AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un LU Starpnoza-

ru izglītības inovāciju centrs Kalupes mežā. Tā bija kopīgi veidoto mācību stunda atbil-

stoši dabaszinību standartam       par meža nozīmi un meža kopšanu Latvijā. 

Latvijas valsts mežu ekspedīcija bija aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 

10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā.  

Ierodoties pasākuma vietā, mūs sagaidīja LVM darbinieks, kurš iepazīstināja ar pasāku-

ma norisi. Mēs devāmies mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā 

pieturā vadītāji bija sagatavojuši praktiskus vai radošus uzdevumus par meža tēmu. Iegūtos re-

zultātus fiksējām speciālās darba burtnīcās. Noslēgumā bija 

pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru – cepām de-

siņas un pārrunājām notikušo: 

• prieks, ka beidzot varējām izbraukt kopā ekskursijā,  

• patika stāsti par kokiem, 

• uzzinājām, kā var sataisīt tiltu, neizmantojot naglas 

(Leonardo da Vinči pašnesošais tilts), 

• pārsteidza, ka celofānā un ziepju burbuļos arī ir koks, 

• nebijām aizdomājušies, ka arī meža dzīvnieki var radīt 

kaitējumus mežam,        

• patika pikniks, tāpēc ka mēs visi kopā atpūtāmies un 

jauki pavadījām laiku. 

Meža ekspedīcijas maršruta noslēgumā skolēni saprata, kā dabaszinībās iegūtās zināša-

nas ir izmantojamas ikdienas dzīvē. Veicot praktiskus un radošus uzdevumus stacijās, izvērtēja 

cilvēka ietekmes nozīmi uz meža ekosistēmu. 

Diena tiešām tika pavadīta jēgpilni - saulaina, informatīvi piesātināta, notikumiem un 

emocijām bagāta.         Skolotājas Ārija un Solvita 
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9.septembrī Raiņa muzejs "Jasmuiža" aicināja vidussko-
lēnus apmeklēt pasākumu – radošās darbnīcas "Raiņa dzeja 
latgaliski", kurās bija iespēja iepazīt jaunieti Jāni Pliekšānu, vi-
ņa jaunības literāro devumu, ieklausīties, kā Raiņa dzeja skan 
viņam mīļajā latgaliešu valodā, un iesaistīties spēlēs ar dzeju. 
10. klasei bija dota iespēja pavadīt šo saulaino rudens pēcpus-
dienu dzejas un mūzikas gaisotnē. 

Atdzejošanas darbnīcu vadīja rakstnieks un literatūrzi-
nātnieks Valentīns Lukaševičs. Mūzikas darbnīcu - mūziķis, gru-
pas "Dabasu Durovys" līderis Arnis Slobožaņins, savukārt sajū-
tu teātra darbnīcu – aktrise un režisore Liena Šmukste.  

Desmitie atzina, ka ieguvuši jaunu informāciju par Raini, 
iespēju dzirdēt latgaliešu valodu un runāt tajā, priecājās par 
iespēju pabūt svaigā gaisā kopā ar klasesbiedriem, novērtēja, ka par dzeju mācījušies runāt no 
dažādiem aspektiem. 

Latgaliešu valoda – tā neapšaubāmi ir mūsu vērtība, cieņā turama un saglabājama. 
Bibliotekāre Anna Meluškāne  

 8. septembris pēc UNESCO iniciatīvas visā 
pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā rakst-
pratības diena, kad visi tiek aicināti pievērst 
lielāku uzmanību rakstītprasmei, lasītpras-

mei un aktivitātēm, kas to veicinātu. 
 Mūsu skolas 1. – 5.klases skolēni savās 

klasēs sagaidīja savus vecākos skolas-
biedrus no 11.klases, kuri gan lasīja 
pasakas un pārrunāja tās, gan aicināja 
mazākos glīti un pareizi norakstīt tek-
stu. 

Dalībnieki pēc pasākuma atzi-
na, ka tas ir bijis saistošs. 11.klases 
skolēni bija apmierināti, ka pilnveido-
juši savas publiskās uzstāšanās pras-
mes, jaunākie savukārt dzirdēja pasaku, 
uzzināja, ka pasaulē visi cilvēki nemaz 
neprot lasīt un rakstīt, varēja par to arī 
paspriest visi kopā, arī izmēģināt roku 
glītrakstīšanā.  

Lai šis pasākums liek katram 
aizdomāties par lasītprasmes un rakstpratības vērtību! “Ja vēlaties, lai bērni būtu inteliģenti, lasiet 
viņiem pasakas. Ja vēlaties, lai viņi būtu vēl inteliģentāki, lasiet viņiem vēl vairāk pasaku.”(Alberts 
Einšteins, 1879–1955)                                                                    Direktora vietniece Rita Pudāne 
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10.septembrī Vārkavas vidusskolas stadionā tika dots starts 6,7 
km skrējienam pa bezceļiem. Dalībniekiem vajadzēja šķērsot pļa-
vas, apartus tīrumus, purvainus mežus, grants ceļus, meža takas 
un finišēt burvīgajā estrādē pie Vārkavas pils. Šogad piedalījās 122 
dalībnieki. Riebiņu vidusskolas komandu pārstāvēja 6 drosminieki. 
Visi veiksmīgi un laimīgi nonāca finišā. Noskalojuši purva ūdens 
pēdas un atspirdzinājušies ar tēju un bulciņu, sagaidīja apbalvoša-
nu.  

Sieviešu kopvērtējumā 
trešo vietu izcīnīja Anastasija 
Leitāne, savā grupā izcīnot 
1.vietu, savukārt Vladislavs Lei-
tāns savā vecuma grupā iegu-
va 3.vietu. Labus rezultātus 
uzrādīja arī Romāns Zagreba-
jevs, Arnis Pokšāns, Gatis Pok-
šāns, Harijs Griboniks.  

Sporta skolotāja M. Pokšāne 

Pirmo reizi skolas vēsturē mūsu komanda startēja pludmales volejbola sacensībās. Latvijas 
Skolu sporta federācija 17.augustā Siguldā pulcēja drosmīgus pārus spēlei pie tīkla Gaujas smil-
šainajā krastā. Vidusskolu grupā mūsu skolu pārstāvēja Amanda Klindžāne (10.kl.) un Sintija 
Verza (11.kl.). Dienas garumā notikušo cīņu rezultātā meitenes ierindojās 9.vietā. Apsveicam ar 
debiju! 
Nu jau 13. gadu pēc kārtas 18. septembrī Vārkavas vsk. stadions pulcēja vieglatlētus no visas 
Latgales. Riebiņu komandu šoreiz pārstāvēja 11 audzēkņi, no kuriem divi, kaut arī nemācās Rie-
biņu vidusskolā, tomēr to joprojām atzīst par savējo. Ar labiem rezultātiem izvēlētajās disciplī-

nās izcēlās vairāki: 1.vieta Nikitam Baiko-
vam šķēpa mešanā, Oļegam Se-
leckim 100m skriešanā un Jūlijai Rubļo-
vai, 2.vieta Katrīnai Dam-
bai augstlēkšanā, Gatim Pokšānam 400m 
skriešanā un Vladislavam Leitā-
nam 1000m soļošanā. Labu sacensību pie-
redzi cīņā ar stipru vēju un konkurentiem 
ieguva Anastasija Leitāne, Nils Paško un 
Kārlis Kokins. Ar tiesneša pienākumiem 
izcili tika galā Arturs Valters un Katrīna 
Nagle. Priecājamies kopā par izcīnīto un 
iegūto!   

Sporta skolotāja M. Pokšāne 
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 Kompetenču izglītī-

bas ietvaros Dzejas 

nedēļā 3.klase apmek-

lēja izglītojošu pasā-

kumu Riebiņu CB. 

Šobrīd izglītībā popu-

lārās blokstundas dod 

iespēju skolotājam 

kopā ar  skolēniem 

strādāt un darboties 

ne tikai skolā, bet do-

ties iegūt zināšanas 

arī ārpus tās. Bērni 

guva pieredzi, kā 

meklēt sev vajadzīgo dzejas grāmatu bibliotēkas plauk-

tos. Izvēlējies grāmatu, katrs lasīja dzejoli, nosaucot tā 

autoru. Īpaša nozīme bija  starppriekšmetu saiknei, kad 

skolēni spēja pielietot iegūtās zināšanas ārpus viena 

mācību priekšmeta “rāmja.” Latviešu valoda – lasīja 

dzeju. Mūzika – skatījās animācijas filmu “Zelta sie-

tiņš” un klausījās noskaņas mūzikā. Vizuālā māksla – 

ilustrēja galvenos varoņus. Kā teica paši bērni, bija in-

teresanti mācību stundas laikā doties uz bibliotēku, lasīt 

dzeju pašam un klausīties citus, tik īsā laikā, tik daudz 

izdarīt.  Protams, mums bija iespēja arī apskatīt biblio-

tēkā esošās izstādes.   

Mūzikas skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža 

12.klases skolēniem Riebiņu centrālajā 
bibliotēkā notika dzejas dienu pēcpusdie-

na "Mēs saceram dzejoli" 

Dzejas dienu pasākums 5.a klases skolēniem notika 15.09. 
Zoom platformā. Skolēni tikās ar dzejnieci Ēriku Bērziņu.  

Literāri muzikālā nodarbība “Iepazīsti dzeju caur mūziku”  
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Pirmo reizi skolas vēstu-
rē izveidots mazais par-
laments. 22.septembrī, 

skolēnu pašpārvalde 
aicināja ikvienu doties 
uz skolas vestibilu un 
nobalsot par jaunāko 

kla-
šu 

sko-
lēnu 

parlamenta kandidā-
tiem. Zināmi balsošanas 
rezultāti - mazajā parla-
mentā darbosies Emīls 

Bramanis, Katrīna Dam-
ba, Anastasija Leitāne, 
Sannija Meluškāne un 

Matīss Upenieks.    

Kā jau katru gadu, Riebiņu vidusskolā 
septembra beigās notika tradicionāls 
pasākums, kura mērķis ir iesvētīt 10. kla-
si vidusskolēnu kārtā. Šogad organizato-
ri (11.klase) kā iesvētību tēmu izvēlējās 
“Ceļojums uz Riebiņu vidusskolu”. 
Jaunajiem vidusskolēniem, proti, 

10.klasei 
tika iz-
sniegtas 
pases, kā 
arī bagāža, lai veiksmīgi un laicīgi ierastos uz reisu Pamatskola – 
Vidusskola. Taču cerības uz sen pelnītu atpūtu aprāvās, kad sko-
lēnu koferos un somās tika atrastas aizliegtas lietas: špiķeri, bal-
driāna tabletes, pat skolotāju kontroldarbi ar pareizām atbil-
dēm! Vidusskolnieka statusu ātri nomainīja „aizdomās tura-
mais”, katram tika piešķirtas iesaukas, bet uzdevumi ļāva pielā-
goties jaunajai situācijai, piemēram, attīstīt fiziskās spējas, izejot 
šķēršļu joslu. Pasākuma izskaņā notika tiesas sēde un zvēresta 
nolasīšana, kura punktiem skolēni piekrita un apsolīja nepār-
kāpt. 
Paldies desmitajiem un audzinātājai Diānai par aktīvu dalību ie-
svētībās, priekšnesumu un pozitīvu noskaņojumu!  
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Š.g. 20.–24. septembrī mūsu skola jau ceturto reizi piedalījās starptautiskajā Lietuvas un Latvijas 

skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”. Projekts „Baltu 

literatūras nedēļa” Lietuvas un Latvijas skolās tiek organizēts kopš 2017.gada.  

22. septembrī Lietuvā un Latvijā tiek atzīmēta Baltu vienības diena, tāpēc projekta iniciatori no 

Lietuvas – Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs, kā arī 

partneri – Vītauta Dižā universitāte, Latvijas Republikas vēstniecība 

Lietuvā, Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona 

pašvaldība, Latvijas Nacionālais kino centrs, Lietuvas Kino centrs – 

aicināja atverties radošai un vienojošai draudzībai – lasīt, interesēties 

vienam par otru, sazināties un atbalstīt.  

Projekta koordinatore Riebiņu vidusskolā Anna Meluškāne 

  

22.septembrī, atzīmējot Baltu vienības dienu, projekta „Baltų literatūros 
savaitė / Baltu literatūras nedēļa” ietvaros skolas bibliotēkā notika 

„Lasīšanas stunda” 2.klasei, nodarbība „Latvieša koferis” 7.b klasei un 
pasākums 9.klasei „Sibīrijas haiku”. Skolēni uzzināja par baltu tautu 
vēsturi, lietuviešu literatūru un notikumiem, kuri vieno mūsu 

kaimiņvalstis. Paldies skolotājai Ritai Pudānei par aktīvu iesaistīšanos 
projekta aktivitātēs Riebiņu vidusskolā! 

Nāk rudens apgleznot Latviju. Bet nepūlies, necenties tā.  
Man viņa ir visskaistākā Tik un tā. 

Mazliet par lielu, lai sa-
sildot 
Savu lakatu dotu, 
Par lielu, lai paņemtu 
klēpi 
Un apmīļotu. 

Mazliet par mazu, lai 
palaistu vienu 
Pasaules plašajos ce-
ļos. 
Par mazu, lai laistu vie-
nu. 
Es līdzi ceļos. 

Nāk rudens izgreznot 
Latviju. 
Bet nepūlies, necenties 
tā. 
Mums viņa ir visskais-
tākā 
Tik un tā. 

Māra Zālīte 

http://nkc.gov.lv/
http://www.lkc.lt/

