
2011.gada aprīlis 

Tēvs, skatoties dēla dienasgrāmatu, saka: 

Par šādām atzīmēm ir jāsoda! 

Pareizi, tēti! Ejam, es parādīšu, kur dzīvo skolotāja! 

   Anekdotes, smieklīgi attēli un nenopietni padomi rotā improvizēto afišu stabu, kad 1. aprīlī 

skolēni un skolotāji ierodas skolā. Kā ierasts, noskan zvans uz pirmo stundu, tikai gaidītā 

skolotāja vietā klasē ienāk .... cits skolotājs. Vai izmaiņas stundu sarakstā? Nē, skolotāji vien-

kārši nolēmuši samainīties stundām! Izrādās var arī tā, ka ķīmiju māca vācu valodas skolotā-

ja, ģeogrāfiju- sākumskolas, latviešu valodu- matemātikas skolotāja utt. 

Interesanti gan pašiem, gan skolēniem. 

Tēt, vai tiesa, ka skolotājiem maksā algu? 

Jā, protams! 

Nesaprotu: mēs strādājam, bet viņiem maksā algu! 

    Otrajā stundā nopietno mācīšanos uz brīdi pārtrauc pēkšņi ieradusies ārstu komisija, kur 

profesionāli medicīnas darbinieki rūpīgi pārbauda gan skolotājus, gan skolēnus. Okulists, nei-

rologs un psihiatrs ir īsti sava amata meistari - tiek uzstādītas diagnozes, izsniegtas tabletes, 

mediķi neskopojas ar gudriem padomiem, kā labāk saudzēt nervus un pārvarēt histērijas lēk-

mes. Beidzot katrs pacients saņem APLIECINĀJUMU PAR VEIKSMĪGI IZIETU MEDICĪ-

NISKO APSKATI. Urā! Esam atzīti par darbam derīgiem un varam turpināt strādāt. 

    Paldies Riebiņu 

vidusskolas sko-

lēnu parlamenta 

darba grupai, kas 

noorganizēja ne-

nopietni nopietno piektdienu skolā. 

 

  

 

 

 
 

 



Kosmētikas pēcpusdiena 
Parasti 1. aprīlis ir joku diena, kurā pieņemts censties izjokot savus draugus, paziņas un kolēģus. Tieši šādā 

gaisotnē aizritēja diena mūsu skolā. Pateicoties tieši Joku dienai arī mūsu ķīmijas stunda bija nenopietno nopietna – 

tā izvērtās par jauku un interesantu lomu spēli, kurā katrs iejutās sev tīkamākajā lomā. 

Mums bija atraktīvs pasākuma vadītājs, žurnālists [tas biju es – aut. piez] un reizē arī fotokorespondents, 

kurš to visu iemūžināja, kā arī pircēji, kuri interesējās par kosmētiku, dažādu uzņēmumu produkciju un sevis kopša-

nas padomiem. Tomēr paši galvenie mūsu pasākumā bija preču izplatītāji un reklamētāji. 

Pasākuma ieskaņā vadītājs Artūrs iepazīstināja ar dalībniekiem un sniedza nelielu ieskatu Latvijas kosmēti-

kas uzņēmumu vēsturē. Bija iespēja uzzināt par daudziem Latvijas uzņēmumiem, kuriem priekšgalā bija „Dzintars”. 

Turpinājumā sekoja dažādas, izsmeļošas prezentācijas. Interesanti bija paklausīties kosmētikas vēsturi – no kā agrāk 

to gatavoja, kādu kosmētiku lietoja aristokrāti, kosmētikas līdzekļu receptes utt. 

Ļoti šaubos vai kāda no mūsdienu sievietēm tagad piekristu izmēģināt šāda 

veida kosmētiku, jo dažas no receptēm bija ļoti neparastas! Pēc tam visi tika 

iepazīstināti ar dekoratīvo kosmētiku, sejas kosmētiku, dažādiem krēmiem un 

vēl daudzām lietām, kurām klāt nāca noderīgi padomi par ķermeņa kopšanu un 

izskata uzlabošanu. Sievietēm bija iespēja uzzināt, kādas smaržas vislabāk lie-

tot noteiktās dzīves situācijās un noteiktā dzīves 

posmā. Tika sniegta informācija par kosmētikas lī-

dzekļu pagatavošanu mājās. Dažas lietas tiešām šķita noderīgas un viegli pagatavojamas! 

Tad sekoja arī konkrētu firmu piedāvājumi, piemēram, „Oriflame”, „Avon” un 

„Dzintars”. No izplatītājiem bija iespējams iegādāties sev tīkamākās preces. Pircēji pat-

stāvīgi uzdeva jautājumus un saņēma konkrētas un kodolīgas atbildes. 

Beigu beigās visi draudzīgi apstaigāja reklamētāju stendus un apskatīja preces. 

Neviens nepalika malā, jo katram bija kāda lieta, kura ieinteresēja. Arī preču paraugi bija 

dažādi. Ar tiem varēja iepazīties gan vīrieši, gan sievietes. Izskaņā visi aizpildīja vadītāja 

veidotu anketu, kurā vajadzēja sniegt atbildes par pēcpusdienas labajām un sliktajām pus-

ēm. Prieks, ka šo slikto lietu nebija nemaz tik daudz! Visi lieliski spēja apvienot izklaidi 

ar nopietno un lietderīgo. 

12.klases skolēns Kristaps Pastars 

Konkurss „Ķīmijas talanti” 
Vienā no saulainajām aprīļa pirmajām dienām skolā notika interesants konkurss. Tas bija aizraujošs ar to, ka 

iepriekš nebiju piedalījies tamlīdzīga veida konkursā. Uzdevumi bija daudz un dažādi – sākot ar komandas nosauku-
ma izdomāšanu un beidzot ar apģērba izgatavošanu no celofāna maisiņiem. 

Šis bija konkurss, kurā piedalījās dalībnieki no 9 līdz 12 klasei. Visi tika sadalīti četrās komandās un, lai viss 
noritētu godīgi, katrā no komandām bija pa vienas klases pārstāvim – viens no divpadsmitās, viens no vienpadsmitās 
klases utt. 

Kā jau minēju konkurss sākās ar komandas nosaukuma izdomāšanu. Te daudzi ļāva vaļu fantāzijai un nosau-
kumu varianti izskanēja dažādi, piemēram, „Zāģi”, „Keda” utml. Un šādi tapa arī komandas nosaukums, kurā startē-
ju arī es – „Elements nr.99”. Tālāk sekoja uzdevums, kurā bija jānosauc ķīmiskie elementi pēc to apzīmējumiem, 
pēc tam nācās risināt krustvārdu mīklu un atrast ar ķīmiju saistītus vārdus burtu jūklī. Ļoti saistošs man šķita uzde-
vums, kurā tika rādīti dažādi ģeogrāfiskie objekti, asteroīdi, planētas utt. Un pēc šiem zīmējumiem vajadzēja atrast 
ķīmisko elementu, kura nosaukums būtu saistīts ar demonstrēto attēlu. Viens no pēdējiem uzdevumiem bija ķīmisko 
vielu atpazīšana. Vajadzēja atpazīt sēru, ožamo spirtu, medicīnisko spirtu, krītu, dzelzi un vēl daudzas citas vielas, 
kopumā desmit katrai komandai. Un kā jau minēju pēdējais uzdevums bija apģērbu izgatavošana no celofāna. Tam 
bija jābūt apģērbam ar kura palīdzību varētu strādāt labaratorijā. Arī te bija redzamas daudzas interesantas idejas. 
Komandas izpaudās kā nu prata. 

Visbeidzot pēc divu stundu cīkstēšanās tika noskaidroti uzvarētāji. Lai gan jāsaka, ka ieguvēji bijām mēs 
visi, jo katrs papildināja savas zināšanas ķīmijā un vēl vienu reizi atkārtoja ķīmisko elementu nosaukumus. 



1. aprīlī Daugavpils BJC "Jaunība" notika Latgales vēsturiskā novada 

pedagogu metodisko izstrādņu skates 2. kārta. Tika iesūtīti 32 dar-

bi  no dažādiem Latgales novadiem.  Tostarp arī skolotāju Rutas 

Vjakses un Innas Zenovjevas metodiskā izstrādne „Svečošanās nedē-

ļa Riebiņu vidusskolā jeb viss par 

un ap svecēm”. Darbus vērtēja 

komisija 10 cilvēku sastāvā  - 

Latgales novadu  interešu izglītī-

bas metodiķi, audzināšanas darba speciālisti. Riebiņu novadu ekspertu 

komisijā pārstāvēja Rita Pudāne.  

Uz valsti skati tika izvirzīti 10 labākie darbi. Ar 28 punktiem no 30 šo 

darbu vidū ir arī mūsējais.  Sveicam skolotājas Rutu un Innu! 

 

 

Anekdošu virpulis Rīgā 
1.aprīlis – visiem labi pazīstamā Smieklu diena. Ko tik šai dienā neizdomā, 

lai būtu jautri! 

Starp daudzajiem folkloras konkursiem visjautrākais un 1. aprīlim vispie-

mērotākais ir anekdošu stāstītāju konkurss „Anekdošu virpulis 2011”. To 

rīkoja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas Latviešu 

biedrības Folkloras komisiju, tradicionālās kultūras biedrību APRIKA, bēr-

nu un jauniešu folkloras kopu koordinatoru padomi vai citiem interesentiem novados. Konkursā varēja pieda-

līties bērni un jaunieši no 5 līdz 21 gada vecumam, kas interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši ir ak-

tīvi anekdošu stāstītāji. Katram dalībniekam bija jāsagatavo „anekdošu pūrs”. 

Šogad uz konkursu devās arī folkloras kopas „Jumalāni” dalībniece Elīna Cakule no Riebiņu vidus-

skolas 6. klases kopā ar skolotāju Āriju Bergmani-Sprūdžu. Latviešu Biedrības nama Līgo zālē pulcējās 

anekdošu stāstītāji no daudziem Latvijas novadiem. Konkurss iesākās ļoti pozitīvi, jo to dalībniekus iesildīja 

paši žūrijas locekļi, stāstot anekdotes. Radās labvēlīga, nepiespiesta gaisotne, un konkurss varēja sākties. To 

vadīja bērnu folkloras kustības "Pulkā eimu, pulkā teku" koordinatore Māra Mel-

lēna. 

Sākumā norisinājās konkursa 1.kārta. Tajā dalībnieki jau 

iepriekš bija sadalīti grupās pa trīs vai četri. Elīna mērojās 

spēkiem ar 6. un 7. klases skolēniem. Katrs dalībnieks 

stāstīja trīs anekdotes, ja visi dalībnieki vienlīdz labi un 

interesanti uzstājās, tad žūrija lūdza izstāstīt arī ceturto 

anekdoti. 

Tāpat risinājās arī otrā un trešā kārta, līdz tika noskaidroti 

uzvarētāji abās vecuma grupās. 

Mūsu Elīna tika līdz otrajai kārtai un 

ieguva Lielākā smīdinātāja titulu. 

Priecājamies par panākumiem, un nā-

košgad noteikti arī piedalīsimies. 

Ārija Bergmane-Sprūdža, folkloras ko-

pas „Jumalāni” vadītāja 

 

 

 

  



April! April! 

Jautrs horoskops skolotājiem.Jautrs horoskops skolotājiem.Jautrs horoskops skolotājiem.Jautrs horoskops skolotājiem. 

 Sastādīja 9.A klases skolniece Laura Golubeva 

 Auns 

 Pēc dabas kašķīgie auni šajā gadā var 

 saskarties ar nopietnām problēmām savā 

darbā: 

 skolēnu nepaklausību un kašķīgu garastā-

vokli. 

 Bet neuztraucieties, uztveriet lietas mazliet vienkāršāk. 

 

Vērsis 

Skolotāji vērši, kā jau īsti vērši, 

 vienmēr dusmīgi un īgni. 

 Bet jācenšas katrā lietā atrast kaut ko skais-

tu.  

Tad arī dzīvē un skolas žurnālā viss sāks 

 „krāsoties” gaišākās krāsās. 

 

 

Dvīņi 

Skolotāji dvīņi visu mācību gadu būs klusi, 

 bet tā noslēgumā „ atvērsies” tik ļoti, 

 ka skolas jumts kāps uz augšu un skolēniem,  

ieskatoties liecībās, acis sprāgs uz āru. 

 

 

 

Vēzis 

Skolotāji vēži šajā mācību gadā būs īpaši 

jauki, 

 taču centīsies to neizrādīt. Klejodami savās 

domās, 

 tie bieži vien aizsapņosies un tad tik ķeriet 

tos uz 

 āķa priekš kādas labas atzīmes. 

 

 

Lauva 

Lauva kā jau vienmēr izskatās dusmīgs,  

bet iekšēji ir miermīlīgs. 

 Skolotājus lauvas centieties labāk nedusmot, 

 citādi klāsies plāni. 

 Bet atzīmju ziņā tie vienmēr būs dāsni. 

 

 

Jaunava 

Skolotāji jaunavas visu gadu būs mierīgi 

 un priecīgi. Nekad nepažēlos kādu labu vār-

du vai atzīmi. Attiecībās ar viņiem viss bū 

kārtībā, 

 bet uz galvas gan nemēģiniet kāpt! 

 

Svari 

Skolotāji svari parasti ir mierīgi un nosvērti. 

 Taču tie mēdz arī sašūpoties! 

 Bet liecībās nekā traka nebūs,  

atzīmes būs nosvērtas un pelnītas. 

 

 

 

Skorpions 

Skolotāji skorpioni „rāpos” pa savu skoli-

ņu  

kā aizmiguši. Bet uz atzīmju likšanu mo-

dīsies  

un būs viltīgi kā lapsas. 

 

 

Strēlnieks 

Skolotāji strēlnieki visu gadu kā maija saulī-

tes:  

smaidīgi un atvērti. Tikai uzmanieties –  

nebāziet degunu kur nevajag, var apdedzi-

nāties! 

 

Mežāzis 

Skolotāji mežāži - ietiepīgi, 

 bet tomēr „atkausējami”. 

 Visu gadu liks cītīgi strādāt, 

 bet darbu novērtēs atzinīgi 

 ( ja jūs, protams, strādāsiet). 

 Labāk paļaujieties uz viņu! 

 

Ūdensvīrs 

Skolotāji ūdensvīri visu gadu moži 

 un aktīvi. Katru dienu skries,  

daudz darīs un „piesiesies”,  

lai tikai būtu darbībā. 

 Uzmanieties, lai neparauj līdzi,  

ka neiekļūstat galvu reibinošā karuselī! 

 

 

 

 

Zivis 

Skolotāji zivis visu gadu būs 

 ceļotāja lomā. 

 Lai tik nebūtu jāstrādā! 

 Skolēni, nepriecājieties!  

Visas nokavētās stundas būs jāatstrādā! 

 

Lappusi sagatavoja Irēna Ormane , Ināra Vasiļevska 

 un 9.a kl.skolniece Aija Vaiļevska. 

 

 

 April! April! 



„PET pudeles pārvērtības”  
Latvijas Dabas muzejs sadarbībā ar Čehijas vēstniecību 

Latvijā un Latvijas Zaļo Punktu organizēja konkursu 

„PET pudeles pārvērtības”. Tāpēc 7. aprīlī Preiļu bibli-

otēkā notika „PET pudeļu pārvērtības” izstādes atklāša-

na. Izstādē piedalījās vairākas skolas, to vidū arī Riebi-

ņu vidusskolas skolēnu darbi. Apskatot tuvāk bērnu dar-

bus, var vienīgi apbrīnot, cik liela izdoma un fantāzija ir 

bērniem, pārveidojot PET pudeles mākslas objektā. Par 

to priecājās arī Preiļu bibliotēkas darbinieki, kā arī pār-

stāvis no Čehijas vēstniecības, kurš uzteica visus bērnus par viņu darbiem, par vēlmi saudzēt dabu un rūpēties 

par tās saglabāšanu, veidojot mākslas objektu no PET pudelēm.  

Paldies visiem mūsu skolas bērniem, kuri piedalījās šajā konkursā. Uz sadarbību nākošajā gadā!   

Skolotāja Sanita Upeniece 

Tradicionālās muzicēšanas konkursa “KLABERJAKTE” pusfinālā 

Riebiņu vidusskolas kapela “Jumalāni” ieguva 1.pakāpes diplomu. 

Kapela muzicēja šādā sastāvā: Elīna Cakule, Anna Malahova, Elīna 

Joņeva, Jacenta Rudzāte, Evija Meluškāne, Diāna Berovska, sko-

lotājas Rita Pudāne, Ār-

ija Bergmane –Sprūdža.  

 

Tradicionālās dziedāšanas konkursa “DZIESMU DZIEDU, KĀ-

DA BIJA” pusfinālā 2.pakāpes diplomu ieguva  Jacenta Rudzā-

te, Diāna Berovska, 

Evija Meluškāne. Rie-

biņu vidusskolas skolo-

tājas Rita Pudāne un Ārija 

Bergmane –Sprūdža saņē-

ma Pateicību no Līvānu 

bērnu jauniešu centra direk-

tores Valentīnas Poikānes par dalībnieku sagatavošanu tradicionālās 

dejošanas, dziedāšanas un muzicēšanas konkursam. 

 

 

 

 

 
20.aprīlī pie Aglonas vidusskolas  notika Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un  Līvānu skolu 
skolēnu pavasara krosa sacensības. Apsveicam uzvarētājus—Artūru Viškeru un Viktoriju Ste-

panovu. 



Riebiņu novada telpu futbola turnīrā Riebiņu komanda izcīnīja 3.vietu.  

Paldies mūsu skolas zēniem Sandim Stuburam un Romānam Harlamovam par aktivitāti un atsaucību! 

Latvijas Ornitologu biedrība piešķīrusi Atzinības rakstu Riebiņu vidusskolai par dalību gājputnu atgriešanās 

programmā “Spring Alive” 2010.gadā. Pateicamies iniciatīvas bagātajai skolotājai Dignai Prodniecei. 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde izsaka Pateicību Rasmai Ormanei par aktīvu piedalīšanos Latgales no-

vada 4.klases skolēnu 8.atklātajā matemātikas olimpiādē, kas notika 9.aprīlī.  

Skolotājs—konsultants Silvija Avotiņa. Paldies Rasmas vecākiem par atbalstu! 

  Dalībai 4. klašu matemātikas konkursa „Tik vai... Cik?” 4. kārtā (starptautiskajā olimpiādē) no Riebiņu vidus-

skolas tiek uzaicināta Rasma Ormane un Diāna Harlamova.  

Konkurss notiks 27. aprīlī plkst. 9:30 Preiļu 1.pamatskolā. Lai veicas ! Paldies skolotājai Silvijai Avotiņai. 

Deju grupa “Deju ritmi” (vadītāja Rimma Gavrilova) piedalījās mūsdienu deju koncertā 

 “Kad galvā pavasaris” 8.aprīlī Preiļos. 

Riebiņu vidusskolas interaktīvā konkursa rezultāti jeb darbi, kuri izvirzīti uz novada konkursu: 
• Aija Vasiļevska “Riebiņu skola gadalaiku griežos” 
• Daiga Goluveva, Andra Struka, Anna Škuratova “Riebiņu vidusskolas radošās skolotājas” 
• Jūlija Mihailova, Aija Mūrniece, Olga Kozlova “Riebiņu skola un tās direktori” 
• Natālija Sergejeva “Mana dzimtā puse ir Riebiņi” 
• Elīza Kabakova, Lāsma Mazjāne, Dace Ormane, Anastasija Jemeļjanova “Riebiņu novada kultūrvēsturis-

kais mantojums” 
• Jolanta Loseva, Gunda Pastare “Riebiņu novada vēsturiskais mantojums—muiža, zirgu stallis un Pastaru 

Skolotāju tālākizglītība, kur gūtas atziņas un materiāli darbam: 

• Riebiņu novada pedagogi 7.aprīlī Riebiņu vidusskolā tikās ar Andreju Zagorski—Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” koordinatoru. Mūsu skolas daudzi pedagogi sa-
ņem stipendiju un strādā pie sava PORTFOLIO izveides: Ināra Dronga, Anna Meluškāne, Irēna Ormane, Anita Randare, Alla 
Solovjova, Faina Timošenko, Ināra Vasiļevska, Ruta Vjakse, Jeļena Vucāne, Digana Prodniece, Rimma Gavrilova, Inna Ze-
novjeva, Ineta Anspoka. 

• Semināru audzināšanas darba koordinatoriem pašvaldībās Rīgā 12.aprīlī apmeklē Digna Prodniece. 

• Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu semināru 13.aprīlī Latvijas Kara muzejā ap-
meklēja Rita Pudāne. Dienas kārtībā bija daudzi jautājumi: aktualitātes vispārējā un profesionālajā izglītībā, aktualitātes darbā ar 
VIIS sistēmu, Izglītības kvalitātes vadība, Informācija par Eiropas Savienības karogu dāvinājumu skolām, eTwinning projekts, Kul-
tūrizglītības aktualitātes, Centra “Dardedze” īstenotā programma “Drosme draudzēties”, Informācija par programmu „Skolēna karte”. 

• Semināru angļu valodas skolotājiem: „Oxford Professional Development Day” (vada Dace Miška, OUP izdevniecības konsul-
tante) Daugavpils Valsts Ģimnāzijā apmeklēja skolotāja Inese Ābola Reliņa. 

• Pieredzes apmaiņas foruma "E-klase 2011" darbā 15.aprīlī Rīgas Tehniskajā Universitātē iesaistījās skolotājs Guntis Tjarvja  
Forumā tika piedāvātas dažādas organizācijas formas: seminārs, interešu darbnīcas, kur bija iespēja dalīties pieredzē, aptverot dažā-
dus jautājumus, iegūt papildu zināšanas un pieredzi, izmantojot esošo skolu pieredzi, konkrētu problēmsituāciju iztirzājums, kopīga 
risinājumu piemeklēšana individuāliem gadījumiem. 

• Daugavpils Universitātes sertifikātu par piedalīšanos konferencē „Tehniskā jaunrade interešu izglītībā: iespējas, problēmas un 
risinājumi” 15.aprīlī ieguva skolotājs Guntars Ormanis. 

No 2011.gada 11.aprīļa līdz 15.aprīlim skola organizēja VISC izstrādātos diagnosticējošos darbus. Jau vairākus gadus skolēni apgūst 
fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku pēc jaunajiem standartiem, kuri paredz būtiskas izmaiņas šo priekšmetu mācību saturā. 

Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu izpratni par procesiem, likumsakarībām dabā un matemātiskajiem modeļiem, 
pētniecisko darbību un prasmes darbā ar informāciju reālās dzīves kontekstā, jeb kā šīs pārmaiņas ir ienākušas skolā un kā skolēniem 

veicas ar jaunā mācību satura apguvi.  Diagnosticējošos darbus skolēni pildīja tikai elektroniski speciāli izstrādātā tīmekļa vietnē.  
Kopā darbus pildīja 19961 skolēns no 503 skolām. Skolas var izmantot diagnostikas uzdevumus metodiskiem mērķiem. 



Riebiņu vidusskolas ATVĒRTO DURVJU dienas pasākumi  

Dravnieku pamatskolas 9.klašu skolēniem 2011.gada 13.aprīlī: 

• 9.-50 – 11.20 mācību stundu apmeklējums   
• Pusdienas 
• 12.00 – 13.00 – ieskats skolas ikdienā un svētkos kopā ar sko-
lēnu parlamentu 
• 13.00 – 16.00 – dažādas aktivitātes kopā ar Riebiņu vidussko-
las 9.klašu skolēniem 
13. aprīlī mūsu skolā ieradās Dravnieku pamatskolas 9.klase. Šī kaimiņu skolas 

skolēnu viesošanās Riebiņu vidusskolā nebija nejauša, jo mēs paši viņus uzaicinājām iepazīties ar skolu, skolotājiem 

un mums – devītklasniekiem. Ar kādu mērķi tas tika darīts? Lai iepazītos, sadraudzētos un varbūt jau rudenī kāds no 

viņiem Riebiņu vidusskolu sauktu par savu skolu. 

            Ciemiņus laipni sagaidīja skolas direktore un iepazīstināja ar dienas programmu. Sākumā viesiem tika piedā-

vāts piedalīties mācību stundās, kuras vadīja skolotājas Digna Prodniece, Valentīna Adamoviča, Ināra Vasiļevska 

un Jeļena Vucāne. Mūsu jaunie biedri aktīvi piedalījās mācību procesā, bija atsaucīgi, pieklājīgi un ieinteresēti. Tā 

vien gribējās iesaukties : „Cik jauka klase!” Tā bija ļoti noderīga, interesanta un jautra pieredze mums visiem. 

          Skolas ēdnīcā nobaudījuši piedāvātās pusdienas un saņēmuši  skolas direktores bukletu par Riebiņu vidusskolu, 

viesi  tikās ar skolēnu parlamentu, kura uzdevums bija prezentēt mūsu skolu. Tā vien šķiet, ka stāstījums viņus pārlie-

cināja, un jau nākamgad septembrī mēs skolā atkal ieraudzīsim šīs zināmās sejas J Pēc pašpārvaldes uzstāšanās mūsu 

jaunie draugi tika aicināti uz draudzīgu tikšanos ar Riebiņu vidusskolas 9.a un 

9.b klasēm. Laiks paskrēja ļoti ātri. Mēs spēlējām jautras spēles, izklaidējāmies, 

sarunājāmies , daudz smējāmies un negribējām atvadīties no Dravnieku pamat-

skolas 9. klases, jo bija interesanti būt kopā. Atklāšu mazu noslēpumu - jau 

briest plāni nākošajām tikšanās reizēm! 

       Kaut  vairāk būtu šādu draudzības vakaru ar dažādām skolām, jo tās ir inte-

resantas tikšanās,   jauni draugi un patīkamas atmiņas!   

                   Līva Luriņa no skolēnu parlamenta. 

 

 

 

  

18. aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros Riebiņu vidusskolas bibliotēkā notika ĀTRLASĪŠANAS KONKURSS 
1.–7. klašu skolēniem. Paldies visiem, kas atnāca un piedalījās konkursā, bet labākie (tie, kuri labi, ātri, 
skaidri, skaisti lasa) bija: 1.-2. kl.grupā – Raivis Luriņš no 1.klases (111 vārdi 1 minūtē), 3.-4. kl. grupā – 
Rasma Ormane no 4.klases (271 vārds 2 minūtēs), Līga Struka no 6.klases (280 vārdi 2 minūtēs) un Zane Te-

ša no 6.klases ( 276 vārdi 2 minū-
tēs).  
Liels paldies Laurai Golubevai un 
Līvai Luriņai (9.a klase) par palī-
dzību konkursā!  
 Apsveicam labākos lasītājus 
un sakām paldies viņu skolotājiem 
un vecākiem! 
Skolas bibliotekāre Anna Meluškā-

  



Atvērto durvju diena  Daugavpils Universitātē 
Kādā no aprīļa pirmajām dienām bioloģijas skolotāja 
piedāvāja aizbraukt uz Daugavpili, uz atvērto durvju 
dienu pasākumiem Daugavpils medicīnas koledžā un 
Daugavpils Universitātē. 
 Tā kā jau no bērnības mani interesē medicīna, 
tad nolēmu, ka vajag braukt, iegūt papildus pieredzi, 
uzzināt daudz ko jaunu par mācību iespējām un ap-
skatīt abas mācību iestādes. Kā jau visiem divpadsmi-
tās klases skolēniem, arī man ir ļoti aktuāla tēma par izglītošanās iespējām nākotnē. 
 Un tā mēs, vairāk nekā desmit ieinteresēti skolēni, trešdienas rītā devāmies ceļā. Pirmo 
mēs apmeklējām Daugavpils medicīnas koledžu. Šeit mūs sagaidīja ļoti viesmīlīgi. Sākumā ska-

tījāmies prezentāciju par šo skolu un mācību iespējām. Informācija bija ļoti daudzpusīga, un plaši tika stāstīts par uzņemša-
nu, dažādām programmām, iegūstamajām profesijām un dienesta viesnīcu, kura ir salīdzinoši lēta, kas nav mazsvarīga lieta 
studentiem. Pēc tam visi kopīgi devāmies apskatīt skolas ēku un mācību telpas. Skolai ir divas ēkas, un viena no tām ir īpa-
ši labi izremontēta. Prieks būtu mācīties tādā! Turklāt mācības šeit pasniedzējiem ir iespējams vadīt pat pašiem klāt neesot. 
Tam šeit ir speciāli uzstādīti monitori, ar kuru palīdzību profesori var vadīt stundas no Rīgas, kā arī citām vietām. Ļoti ērti, 
bet reizē interesanti un neparasti. Ko tādu iepriekš nebiju redzējusi! Pēc tam devāmies iemēģināt roku praktiskās nodarbī-
bās. Bija iespējams palūkot strādāt ar manekeniem – veikt mākslīgo elpināšanu un mācīties mazam bērniņam noturēt gal-
vu. Uzzinājām arī par skolas tradīcijām, piemēram, par Hipokrāta dienu, viesu dienu u.c. Puišiem šeit būtu mācīties īpaši 
labi, jo skolā ir vairāk nekā 250 skolēni un tikai apmēram desmit no tiem ir zēni! Šeit viņi laikam ļoti pieprasīti. ;) Diemžēl 
neizdevās apskatīt kojas, jo vajadzēja doties tālāk. Kopumā iespaids par šo mācību iestādi man palika vislabākais! 
 Tālāk mūsu ceļš veda uz Daugavpils Universitāti. Katram bija iespējams aprunāties ar pasniedzējiem, uzzināt vairāk 
par sev interesējošām fakultātēm un apskatīt augstskolas bibliotēku. Bibliotēkā bija ļoti interesanta izstāde par Mendeļejeva 
tabulām. Tās šeit bija sakopotas visdažādākās – uz papīra, kartona, kafijas tasītēm un pat uz T-krekliem un kaklasaitēm. 

 Tas arī bija viss, vēl tikai iebraucām liel-
veikalā (ekskursiju klasika!) un devāmies mā-
jup. Nevienu brīdi nenožēloju, ka devos šajā 
mācību ekskursijā. Ieguvu vēl vairāk zināšanu 
par studiju iespējām un sāku rūpīgāk apsvērt 
profesijas izvēli. Visiem topošajiem studentiem 
iesaku izmantot šo iespēju – apmeklēt atvērto 
durvju dienas. Iespējams tiksiet skaidrībā un 
sapratīsiet, kur vēlaties turpināt skoloties. 

Marija Malahova, 12.b klases skolniece 

“ZZ ČEMPIONĀTS” Ludzas pilsētas sporta hallē 

Lai skolēnus pievērstu aktīvam dzīvesveidam un 
mudinātu vairāk sportot, jauniešu organizāciju 
Avantis kopā ar Zelta Zivtiņu un sabiedrībā popu-
lāriem cilvēkiem jau piekto gadu rīko lielākās 
Latvijas skolēnu sporta un prāta spēles "ZZ Čem-
pionāts" 2011. “ZZ ČEMPIONĀTS” ir trakas 
sacensības starp klasēm visā Latvijā, kurās pār-
baudot drosmi, cīņassparu, atjautību, radošumu 
un klases vienotību, ZELTA ZIVTIŅA dāvā ne-

aizmirstamus piedzīvojumus un lieliskas balvas pašām draudzīgākajām klasēm. Arī 
Riebiņu vidusskolas 8. a klase (audzinātāja Jeļena Vucāne) piedalījās šajā neaizmirstamajā 
pasākumā. 

  

  

 

 

 

 
 



1996. gadā UNESCO pasludināja 23. aprīli par Pasaules grāmatu un autortiesību 
aizsardzības dienu. Riebiņu vidusskolā notika sekojošas aktivitātes:  

• Autortiesību ievērošana ZPD. 10. klase, 6. stunda 205. kab.F. Timošenko, I Ormane 

• Mācību stunda 8. klasē „Autortiesības”. 1. stunda 301. kab.F. Timošenko 

• Mācību stunda 7.b kasē „Datorprogrammu autortiesības” 3. st. 304. kab.  I.Vasiļevska 

• Mācību stunda 7.a kasē „Datorprogrammu autortiesības” 4. st. 304. kab.  I.Vasiļevska 

• Interaktīvā konkursa Riebiņu novada skolu jauniešiem „ Mana dzimtā puse ir...” labā-
ko darbu prezentācija. F.Timošenko, I.Vasiļevska, I.Ormane. 6.-8. klases, 7. stunda, 
205. kab. 

 

 

  

 
    

     

   

 

  



Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” Riebiņu un Preiļu novadā 2011.gada 28.aprīlis – 

8.maijs. 28.aprīlī Riebiņu vidusskolas folkloras grupas 

“Jumalāni” koncertlekcija Riebiņu pirmsskolas izglītības iestā-

dē “Sprīdītis” (vadītājas Rita Pudāne,  

Ārija Bergmane Sprūdža) 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.aprīlī 5.-6.klašu skolēniem notika radošās darbnīcas “Es savā jaunajā pasaulē”—atbildības uzņemšanās par 

savu rīcību, vērtēta izpratne par pienākumiem skolā un mājās un attiecību veidošanos aspekti starp vienaudžiem 

un pieaugušajiem, komunikāciju prasmes konfliktu risināšanā (psiholoģe Natālija Rivža) 

29.aprīlī 7.-9.klašu skolēniem notika radošās darbnīcas “Kļūstam pieauguši un mācāmies veidot attiecības”—

apzināties savus resursus un vērtību sistēmu, pilnveidot komunikāciju prasmes konfliktu risināšanā, saskatīt po-

zitīvo apkārtējā pasaulē (psiholoģe Natālija Rivža) 

 

 

 

 

 

Pavasara drošības nedēļa "Vai varam būt droši?"  

notika no 2011.gada 26.aprīļa līdz 29.aprīlim.  

Drošības nedēļas mērķis ir pilnveidot zināšanas par vides drošības un pirmās medicīniskās palī-

dzības jautājumiem, kā arī apzināt cilvēka un apkārtējās vides drošības nozīmi ikdienā. 

• 1.-6.klases noskatās videofilmu “Uzmanību, ķīmikālijas!” un “Aizsargā savu ādu!” 

• 7.-9.klašu skolēniem plakātu konkurss “Pavasaris ≠ kūla” (darbus iesniegt līdz 10.maijam) 

• 10.-12.klasēm videokonkurss “Palīdzi un esi drošs” (darbus iesniegt līdz 10.maijam). 

    

    



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Paldies visiem čaklajiem strādniekiem—skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem, skolotājai—
koordinatorei Sanitai Upeniecei, skolas tehniskajiem darbiniekiem Guntim Sulainim un 

Viktoram Golubevam. 

29.aprīlī Jaunpils estrādē notika kustību festivāls "'Jaunpils 2011". 

Festivāla mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību apliecināt sevi dejā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un aktī-
vi atpūsties, iegūt jaunus draugus un gūt piedalīšanās prieku. Šogad pasākums, kas norisinās nu jau 16. gadu pēc kārtas, pulcēja 

vairāk nekā 600 dejotāju no visas Latvijas. Par kustīgākā kolektīva godu festivāla dalībnieki cīnījās četrās vecuma grupās - sākot 
no pašiem mazākajiem - bērnudārzniekiem -un beidzot ar jau teju pieaugušajiem - vidusskolēniem. Kamēr vieni kāpa uz skatuves, 
bet citi nervozi gaidīja savu kārtu, pārējie, kas kolēģu veikumu skatītāju rindās nevēroja, drīkstēja piedalīties visdažādākajās at-
rakcijās pils pagalmā. Riebiņu vidusskolas dejotājas L. Golubeva, L. Luriņa, A. Struka, A. Škuratova, A. Mūrniece, E. Kabakova 
skolotājas Rimmas Gavrilovas vadībā ieguva Atzinības rakstu. 

29.aprīlī viesnīcā Avalon Hotel, Rīgā notika konkursa "Radošās aktivitātes par drošību internetā manā 
bibliotēkā 2011" apbalvošanas ceremonija un noslēguma pasākums. Pasākuma programmā ietilpa: konkursa 
rezultātu prezentācija, apbalvošanas ceremonija, veiksmes izaicināšana Bingo spēlē un radošās darbnīcas savu 
talantu atklāšanai un personības izcelšanai.Balvas pasniedza drossinternets.lv un konkursa atbalstītāji: Latvijas 
Bibliotekāru biedrība, Microsoft Latvia, Telia Latvija, Lattelecom, KIS 3td un Draugiem.lv Radošajās darbnī-
cās ar bibliotekāriem kopā darbojās aktrise Agnese Zeltiņa, modes māksliniece Indra Miklāva, aktieris un mū-
ziķis Varis Vētra, šefpavārs Endijs Bērziņš un studijas Unastyle speciālisti. Šogad konkursā piedalījās 89 bib-
liotēkas no visas Latvijas, kopā noorganizējot 353 aktivitātes un iesaistot 7637 bērnus un 1440 pieaugušos. Arī 
Riebiņu vidusskolas bibliotēka piedalījās Vispasaules Drošāka interneta dienā, saņemot par to pateicības rak-
stu. Pasākumu apmeklēja skolas bibliotekāre Anna Meluškāne. 



Vides izziņas spēļu konkursā  
jau desmito gadu tika demonstrētas pašu skolēnu izveidotas spēles, šoreiz - par 
Baltijas jūru. Konkursam tika iesūtītas labākās spēles no 57 Latvijas novadiem, 
no kurām 32 labākās tika atlasītas dalībai noslēguma pasākumā Rīgā.  Riebiņu 
novadu republikas vides izziņas spēļu konkursā “Iepazīsti vidi” pārstāvēja Rie-
biņu vidusskolas 8.a klases komanda Jūlija Mihailova, Olga Kozlova un sko-

lotāja Digna Pro-
dniece ar spēli 
“Baltijas jūra”. Sa-
gatavošanās procesā 
ir ieguldīts liels 
darbs. Paldies. 

4.klases ekskursija uz Daugavpili  
    Pavasaris ir ekskursiju laiks. Rudenī apceļojuši un iepazinuši 
Mākoņkalnu un Rāznas ezeru, pavasarī nolēmām mazliet atpūs-
ties pēc garās, aukstās, nopietna darba pilnās ziemas un šoreiz 

doties uz Daugavpils Olimpisko 
centru, lai pāris stundas jautri 
pavadītu laiku. Mums tas izde-
vās lieliski - peldoties, izbaudot 
burbuļvannas, saunu un tvaika pirtis.  
 Lieliska atpūta pēc kārtīga darba! Kāda? Lai nopelnītu braucienu katram bija jāizlasa 10 grāma-
tas. Nu ir prieks gan par izlasītajām grāmatām, gan par izbaudītajiem ūdens priekiem.    

Klases audzinātāja Silvija Avotiņa 

Pulciņš “Radošā domāšana” piedalās konkursā “Radi spēli pats!” 
 

Paldies radošajām  
Riebiņu vidusskolas  

skolotājām Ritai Pudā-
nei, Rutai Vjaksei un  

Innai Zenovjevai! 

Sākumskolas skolēnu darbu izstāde ”Pavasara noskaņas” Riebiņu novada 
domes telpās  

 

  

   

 
   

 

Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja  Preiļu un Riebiņu novadā rīkoja akciju 

 “Iesaki ģimeni!”. 

 Laikā no 2011.gada 18. līdz 30.aprīlim tika saņemti 6 pieteikumi, kurās 

stāstīts par  draudzīgām, čaklām ģimenes laukos. Akcijas rīkotāji domāja arī 

par dāvaniņām. Paldies Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas izpilddirektorei Zentai Vu-

cānei, valdes loceklei Anitai Cakulei, brīvprātīgajiem Sanitai Upeniecei, Silvijai Avotiņai, 

Dravnieku pamatskolas kolektīvam, novada sociālajam dienestam. 

Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas priekšsēdētāja Ineta Anspoka 

  

 

   


