
   

 

2018.gada decembris 
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  

Klāt atkal laiks, 

kad sveces aizsāk runāt 

un klusā pazemībā 

tavās acīs lūkojas. 

Ir atkal laiks, 

kad gaidām Ziemassvētkus, 

to svēto brīnumu, 

ko dziļi izjūt sirds 

un prāts. 

Klāt atkal laiks, 

kad līdz ar sveču ziediem 

plaukst mūsu dvēselēs 

gaišs svētlaimības prieks!  

Ar klusiem, tumšiem vakariem, baltu sniegpārslu virpuli un baltām skursteņu dūmu cepurēm dabā ienāk Zie-

massvētku gaidīšanas laiks. Pasaulē to ieskandina spožas Ziemassvētku preču un izpārdošanu reklāmas, skaļas 

“Jingle bells” versijas dažādās valodās un sarkanās rūķu cepures. Cilvēku sirdīs Ziemassvētku gaidīšanas laiks 

ienāk ar sveces gaismiņu, pavarda siltumu un klusām, sirsnīgām pārdomām un lūgšanām par saviem tuvajiem. 

3.decembrī klusā, ģimeniskā gaisotnē arī Riebiņu vidusskolas bērni iededza pirmo svecīti savā skolas Adventes 

vainagā. Kristīgās mācības skolotājas Līgas Jermolovičas scenāriju par Adventes laika aizsākumiem un tradī-

cijām papildināja skanīgas un liegas meiteņu ansambļa dziesmas Ā. Bergmanes Sprūdžas pavadījumā. Pārdo-

mu pilnu sajūtu radīja Riebiņu katoļu draudzes mācītāja A.Kursīša sacītais. Katrs bērns projām ejot paņēma 

līdzi pa kripatiņai siltuma, svecītes liesmiņas un padomu, ieejot Ziemassvētku gaidīšanas, Adventes laikā. Lai 

ikvienam šis laiks nes siltumu sirdī, piedošanu un gandarījumu! 
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Jautrās stafetes „Audziet, rutki,     

rācenīši!” 1.-4.klašu skolēniem 
Tradicionāli Riebiņu vidusskolā tika organizētas jautrās 

stafetes 1.-4. klašu skolēniem. Izglītojošais sporta pasā-

kums notika programmas „Piens un augļi skolai” ietvaros, 

tādēļ arī tāds nosaukums „Audziet, rutki, rācenīši!”.  

Ar klašu audzinātāju aktīvu līdzdalību stafešu vadīšanā, 

bērniem tika dota iespēja parādīt savas prasmes dažādos 

uzdevumos. Bija jāprot gan ātri skriet, gan izlīst zem šķēr-

šļiem, gan veikli darboties ar ro-

kām, gan pārnēsāt priekšmetus, 

gan ievērot satiksmes pieklājību, 

kā arī prast sadarboties komandā. 

Mazajiem censo- ņiem bija iespēja parādīt sevi, kā 

arī vērot darbībā ci- tus skolēnus. 

Un noslē- gums, bez šaubām, salds, pateico-

ties direktores sarūpētajai balvai. Mīļš paldies klašu audzinātājiem par atsaucību un skolas vadībai 

par atbalstu sporta pasākumu organizēšanā! 
Sporta skolotājas 

 27. novembrī ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispā-

rējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Riebiņu vidusskolā no-

tika nodarbība “Esi savas dzīves kapteinis!”, kuru vadīja personīgās izaug-

smes treneris Niks Jansons. Pasākumā piedalījās Riebiņu vidusskolas 9. – 

12. klašu skolēni, kā arī Dravnieku pamatskolas un Sīļukalna pamatskolas 9. klašu skolēni. 

Lektors interesantā, aizraujošā veidā, stāstot par savu karjeras un personības izaugsmes ceļu, jaun-

iešiem atklāja veiksmīgas dzīves veidošanai un sasniegumu gūšanai svarīgas vērtības un īpašības, 

kuras ir jāizkopj un jāattīsta sevī. Uzsvēra to, cik svarīga ir izpratne par sevis izzināšanu, savas 

uzvedības vadīšanu, paškontroli tuvāku un tālāku mērķu uzstādīšanu un plānošanu, lai veidotu se-

vi kā spēcīgu personību, kura var izvirzīt un arī sasniegt ambiciozus karjeras mērķus 21. gadsimta 

darba tirgum. 

Niks Jansons ir spilgta personība, kurš samērā īsā laika posmā ir sasniedzis ievērojamus un ie-

dvesmojošus savas personības izaugsmes un karjeras mērķus un kurš ar savu personīgo dzīves 

stāstu prata aizraut mūsu jauniešus. Par to liecināja daudzi nodarbības beigās skolēnu uzdotie jau-

tājumi. 

Riebiņu novada karjeras konsultante Lolita Šmukste 
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Ērgļos 1. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās 

prēmijas 14. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 76 labākie domrakstu autori kopā ar 

skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 158 skolēni, iesūtot 156 darbus.  Domrakstos 

audzēkņi atklāj, ka R. Blaumaņa darbi ir mūsdienīgi un aktuāli arī 21. gadsimtā. Jaunieši viņa darbus lasa 

un atrod dzīvesgudras un patiesas vērtības. Tās ir godīgas atbildes par to, ka rakstnieka daiļdarbi ir jālasa 

un jāmāca skolā.  

Atzinīgi  tika novērtēts mūsu skolas  8.klases skolēna Ritvara Vjakses (skolotāja Diāna Bravacka) vei-

kums.  Skaistie pateicības  raksti,  dāsnās  dāvanas, neparastie ziemas  ziedi, bagātīgais  speciālizde-

vums,  suvenīri  un  grāmatas – viss  ir  pieredzes  vērts.  

 7.decembrī „Jumalāni” devās uz Vecvārkavu, kur notika ikgadējais pasākums „Vakarēšana Vārkavā”.  

Tas ir ļoti jauks un gaidīts pasākums, kur Vārkavas vidusskolas „Vuolyudzeite” ar saviem vadītājiem Helēnu Ērgli un 

Romualdu Kairānu vienkopus pulcē folkloras kopas no tuvējām skolām. 

 Kā jau pie vārkaviešiem pieņemts, katra folkloras kopa sākumā rādīja, ko apguvusi jaunu, vedināja ne tikai 

klausīties savus priekšnesumus, bet arī aktīvi iesaistīties tajos. Arī „Jumalāni” gan paši demonstrēja savu raito dejas 

soli, gan labprāt aicināja savā vidū dancotājus no citām folkloras kopām. Tāpat tā bija arī iespēja saviem draugiem 

dāvināt jauno brošūru „Riebiņu vidusskolas folkloras kopai „Jumalāni” – 25”, ar ko mēs ļoti lepojamies. 

Šī gada pasākums bija īpašs, jo „Vuolyudzeitei” šoruden ir palikuši 40 gadi. Kāpēc tieši tāds izraudzīts no-

saukums? Izrādās, ka izvēli ietekmējusi latgaliešu dzejnieka Pētera Jurciņa dziesma „Vālodzīte”. To visi dziedāja pa-

sākuma sākumā. Jubilāri no viesiem saņēma sveicienus un laba vēlējumus arī turpmākai darbībai. Bet „Vuolyudzeite” 

vakarēšanas noslēgumā visus cienāja ar brīnumgardu jubilejas torti. 

Paldies visiem, kas atbalstīja „Jumalānus” šajā braucienā, jo mēs esam gandarīti un priecīgi, ka varam doties 

ciemos pie draugiem un domubiedriem, parādīt savas prasmes, mācīties no citiem un vienkārši labi pavadīt laiku! 



4  

 

            Mazie vieglatlēti turpina iepazīt sacensību gaisotni un savus konkuren-

tus vieglatlētikas sacensībās Preiļu manēžā. Uz startiem pulcējās 2009.g.dz. un 

jaunāki zēni un meitenes no Aglonas, Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novada. 

Šoreiz savas spējas varēja pārbaudīt divcīņā augstlēkšanā un tāllēkšanā. Augstlēkšanas divcīņā 

(tāllēkšana no vietas, augstlēkšana) uzvarēja Evelīna Rumaka, otrā – Jūlija Rubļova (abas 3.kl.). Tāllēkša-

nas divcīņā atkal triumfēja Evelīna Rumaka (3.kl.) un otrā bija Helēna Keita Jeļnikova (4.kl.) Zēnu gru-

pā Artjomam Savostjanovam (3.kl.) izdevās tāllēkšanas divcīņā ierindoties trešajā vietā. 

 Sacensības vainagojās ne tikai ar medaļām, bet arī ar vērtīgu pieredzi individuālajā cīņā un ko-

mandas darbā. „Bērnu vieglatlētikas” stafetēs zēnu komanda izcīnīja pirmo vietu, meiteņu – otro. Komandā 

startēja Arnis, Arvis, Romāns, Nikolajs no 2.kl. un  Artjoms no 3.kl. Meiteņu komandas sastāvā bija 

Anastasija no 2.kl., Jūlija un Evelīna no 3.kl. un Helēna Keita no 4.kl. Apsveicam ar pirmajiem startiem 

Melāniju un Aivu no 3.klases un Nikolaju no 2.klases. 

Pēc Jaunā gada notiks sacensības izturības skrējējiem. 

14.-15.decembrī Daugavpilī notika ikgadējās Starptautiskās sacensības augstlēkšanā. Šīs turnīrs 

tiek organizēts jau 15. reizi par godu Latgales izcilajam augstlēcējam Henrijam Silovam. 

 Piektdien sacentās skolēnu grupa – 8.klase un jaunāki. Startēja sportisti no vairākām Latvijas spor-

ta skolām. Arturs Valters un Nikita Baikovs pārstāvēja Preiļu BJSS. Savā vecuma grupā 2006.-

2007.dz.g. piecpadsmit dalībnieku vidū Arturs traumas dēļ ierindojās 7.vietā, Nikita ieguva 5.vietu. Labā-

kais sešinieks tika apbalvots ar kausiem un diplomiem. Sestdien turpinājās cīņa pieaugušo grupā. 

8.decembrī norisinājās Preiļu novada čempionāts vieglatlētikā. Mērķis bija pārbaudīt veikto treniņu darbu 

un sportistu sagatavotību, kā arī sekmēt talantīgu audzēkņu atlasi.  Šogad sacensības pulcēja ne tikai vietē-

jos sportistus, bet arī dalībniekus no Ogres, Madonas, Daugavpils, Krāslavas, Dagdas, Viļāniem un Līvā-

niem. Konkurence bija diezgan sīva, tādēļ par vietām nācās pacīnīties. Sekmīgi startēja Riebiņu vidussko-

las lodes grūdēji: Dominiks Rukmans -1.v., Viktorija Pauniņa – 2.v. un Lauris Kokorīts – 3.v. Alīna 

Litvjakova ieguva 3.vietu 1000m soļošanā. L. Stabulniecei, E. Upeniecei un U. Pauniņam medaļas šo-

reiz, gan, izpalika, bet prieks par viņu centību un atsaucību! 
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 Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) kopā ar Latvi-

jas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi (LBJLP), 

iesaistot bibliotēkas un skolas, rīko akciju „Latvijas 

Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības”.  
 

Akcijas mērķis ir veicināt interesi par lasīšanu, aktīvi 

iesaistot 5.- 6. klašu skolēnus.  

Ideja par lasīšanas kampaņas rīkošanu ir aizgūta no Nī-

derlandes, kur konkurss norisinās jau 25 gadus, iesais-

tot katru gadu ap miljonu skolēnu. Savukārt Latvijā ini-

ciatīva ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem 

raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju 

pašnovērtēju-

mu. Kā liecina 

PIRLS 

(Progress in Internati- onal Reading 

Literacy Study – Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums) 

2016. gada pētījums, Latvijas skolēni paši sevi ierindo 4. vietā no 

beigām 50 valstu konkurencē.  

Skaļās lasīšanas sacensība ir paredzēta arī pašapziņas celša-

nai, kā arī zēnu un meiteņu lasīšanas līmeņu izlīdzināšanai.  

Skaļajai lasīšanai bērni bija izvēlējušies ļoti dažādas grāma-

tas, sākot no klasikas 

darbiem līdz pasaulē 

populārām grāma-

tām, kā arī latviešu 

mūsdienu autoru dar-

bus. Liela daļa grā-

matu ir no populārās „Bērnu žūrijas”. 

Galvenais sacensību kritērijs – izrādīt cieņu bērnu 

izvēlei un veicināt tikai pozitīvas emocijas, kas 

saistītas ar lasīšanu. 

Riebiņu vidusskolā pasākums 5.- 6. klašu skolē-

niem notika 2018. gada 6. de-

cembrī. Piedalījās Riebiņu nova-

da centrālās bibliotēkas pārstāv-

ji, Riebiņu vidusskolas valodas 

un literatūras skolotāji, kas arī 

bija galvenie vērtētāji. 

Lepojamies, ka no Riebiņu vi-

dusskolas tika izvirzīti seši labā-

kie lasītāji uz novada sacensī-

bām: Gunita Vjakse, Katrīna 

Damba un Viktorija Čubrevi-

ča no 5. klases un Matīss Upe-

nieks, Adriāna Volonte un Hi-

mēna Dzene no 6. klases. 

Informāciju apkopoja  

Irēna Ormane 
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11. decembrī 1. klases skolēni 

jautri, interesanti, atraktīvi atskatī-

jās uz 100 dienām, kas pavadītas 

Riebiņu vidusskolā. 

 

Skolēni, tērpušies zaķēnu maskās, 

dziedāja dziesmas, skandēja dzejoļus, 

rādīja nelielas ludziņas. 

Pasākuma īpašais viesis bija Karl-

sons ar svētku kliņģeri. 

Paldies visiem, kas atbalstīja un 

līdzdarbojās pasākuma tapšanā un norisē.                           1. klases audzinātāja Līga Jermoloviča 

Ziemassvētku dāvanu tirdziņš aizritējis un šķiet, 

ka apmierināti ir visi - pircēji ir tikuši pie dāva-

nām, pārdevēji guvuši gandarījuma prieku, ka vi-

ņu prece kādam noder un saņēmuši naudiņu, orga-

nizatori patīkami pārsteigti par lielo aktivitāti. Tir-

dziņš  bija lieliska iespēja  iegādāties neparastas 

un pārsteidzošas Ziemassvētku dāvanas - gan paš-

taisītus gardumus, rotaslietas un apsveikumus, 

gan gūt spilgtas emocijas.  

 

Katrs pircējs atzinīgi novērtēja preču piedāvāju-

mu, un daudzi tirgus galdiņi ātri vien kļuva tuk-

ši.  9.klase satirgoto naudi-

ņu  ziedoja kādam labam 

mērķim—SAC „Rušona” 

ļaudīm. Paldies skolotājai 

Allai Solovjovai par vēlmi 

palīdzēt!  Paldies visām 

skolēnu ģimenēm par iesais-

tīšanos gardumu un skaistumu gatavošanā, lai tirdziņš 

izdotos tik jauks un daudzveidīgs!   

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Ātri skrien laiks un drīz jau pie durvīm klauvēs Ziemassvētki. Tāpat kā pagājušogad Riebiņu 

vidusskolas Ekoskolas dalībnieki aicina visu skolas saimi svētkos izrādīt cieņu mūsu dabas skais-

tulei –eglei. Ne vienmēr uz svētkiem ir jānocērt eglīte. Esiet radoši un izdomājiet savu īpašu 

„”eglīti”. Mūsu padomi: 

*izrotājiet dzīvu eglīti pagalmā, 

*izmantojiet egļu zarus un izrotājiet tos, 

*izmantojiet eglīti podiņā, kuru var vēlāk ie-

stādīt, 

*izrotājiet mākslīgu eglīti, 

*izgatavojiet savu eglīti, izmantojot dažādus 

materiālus un savu fantāziju. 

Ekoskolas dalībnieki paši izgatavoja eglīti 

bioloģijas kabinetam no koka līstītēm un priežu zariņiem, to izrotāja ar pašgatavotām „mantiņām”. 

Ļoti iepriecināja arī skolas vestibilā tapusī ekoeglīte. Par to jāpateicas skolotājiem Anitai Puncu-

lei un Valērijam Jurkānam. 

Tradicionāla jau ir kļuvusi Ekoskolas Ziemassvētku radošā darbnīca. Šogad aktīvākie dalībnieki 

pulcējās uz darbīgi saldo darbnīcu 16.decembrī. Skolotājs Valērijs Jurkāns sagatavoja koka pa-

matnītes, kuras tika radoši pārveidotas par svečturīšiem un Ziemassvētkos atradīs savus īpašnie-

kus. Lai darbiņš raitāk veiktos, tika 

ceptas arī vafeles un skanēja skais-

ta Ziemassvētku mūzika. 

Paldies čaklajiem ekoskolēniem un 

atbalstītājiem! Priecīgus Ziemas-

svētkus un Veselīgu Jauno gadu! 

Ekoskolas koordinatore  

Ilze Grigule 
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Mēs varam pārnest mājās eglīti, skatīties uz to un domāt - lūk, brīnums! Mazā sēkliņā Dievs ir ielicis gudrību, 

kura spēj no zemes trūdiem izveidot kaut ko tik filigrānu, smaržīgu un galvenais - dzīvu! Dievs ir brīnumaini 

pūlējies, eglīti radot. Bet vai mums ir izdevies izgreznot Dieva izcilo darbu - sevi? Vai ir veicies atklāt savus 

talantus un izkopt Dieva dotās spējas? Vai ir izdevies veidot sevi pilnīgāku, pievilcīgāku, mirdzošāku?        

Padomāsim—kā veicies mums katram 2018. gadā? 

Adventes vainags, Ziemassvēt-

ku tematikas dzejoļi dziesmas, 

teātra izrādes, pārbaudes darbi, 

radošo darbu izstādes, klašu 

vakari, Ziemassvētku tirdziņš… 

Mijoties kristīgajām un laicīga-

jām tradīcijām, pamazām noslē-

g u m a m  p i e t u v o j i e s 

2018./2019.mācību  gada 

1.semestris. Priecājamies un 

novērtējam skolēnu aktivitātes, 

sagaidot un organizējot semes-

tra noslēguma pasāku-

mus! Vēlam enerģiju 

skolotājiem, skolēniem 

un vecākiem, kā arī Zie-

massvētku gaidīšanas 

prieku mums visiem! 


