
   

 

2020.gada februāris 
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  

Arī mūsu skola ir viena no tām, kas 

gandrīz desmit gadus iesaistās šajās programmās 

un tādējādi domā ilgtspējīgi, jo veselīga uztura 

paradumi, kas radīti bērnībā, kļūst par noturī-

giem visu mūžu. Protams, tās ir papildu rūpes 

gan skolas direktorei, gan ēdnīcas darbiniekiem, 

bet tās attaisnojas ar skolēnu atzinīgo novērtēju-

mu. Lūk, ko par šīs programmas lietderību domā 

4.klases skolēni: 

Andrejs: Man ļoti patīk, ka dod garšīgu 

pienu un ābolus, jo tas ir veselīgi un garšīgi. 

Melānija: No piena paliek stiprāki kau-

li, augļi dod manam organismam vitamīnus, it 

īpaši ziemā. Cilvēks paliek stiprāks. 

Kate: Augļos un dārzeņos ir daudz vita-

mīnu, un tie ir veselīgi. Ir jāēd augļi un dārzeņi. 

Katrīna: Man patīk, ka mums ir āboli, jo tajos ir daudz vitamīnu un tie ir garšīgi. Piens man arī patīk, jo tas 

ir veselīgs. 

Jūlija: Ja neesi no rīta paēdis, var apēst ābolu un padzert pienu. 

Kamila: Man garšo āboli. Tie ir veselīgi, tajos ir daudz vitamīnu. Man garšo arī piens. Dzerot pienu, mēs 

augam. 

Beatrise: Man ļoti garšo piens, jo tas ir salds un garšīgs. Man garšo arī āboli, jo tie ir sulīgi. Kad gribas 

kaut ko uzkost, tad ir āboli. 

Kristaps: Āboli ir veselīgi, tajos ir daudz vitamīnu. Kad apēd ābolu, tad ir labs garastāvoklis. Paldies šai 

programmai! 

Karolīna: Ir labi, ka mums nevajag maksāt par garšīgajiem āboliem un pienu. Pie tam citi cilvēki var nopel-

nīt naudu, izaudzējot mums augļus. 

Viktorija: Man patīk dzert pienu un ēst ābolus. Es dzeru pienu, lai būtu stipri kauli. 

Jakovs: Kad atnāku uz skolu un gribu dzert, es dzeru pienu. Bet pēc otrās stundas paēdu ābolu. Ja esmu pa-

dzēris un paēdis, varu mācīties. Varu labāk domāt. 

Evelīna: Es katru dienu dabūju saldus vitamīnus.      Turpinājums... 

Kopš 2004. un 2010. gada Latvijas skolām ir iespēja 

iesaistīties programmās, kuru mērķis veicināt veselīgas 

ēšanas paradumu veidošanos bērniem. Kopš 2017./2018. 

mācību gada 

šīs divas prog-

rammas, proti, „Skolas piens” un „Augļi skolai”, ir apvienotas vienā – 

„Piens un augļi skolai”. Apvienotā skolu programma darbojas ar vienotu 

pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan augļus un dārzeņus, 

gan piena produktus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā saņem 1.-9.klašu 

skolēni. 
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Turpinājums… 

Taču programmas „Piens 

un augļi skolai” ietvaros bērni arī 

mācās. Viens no veselīga uztura 

izzināšanas veidiem ir tradicionālais 

mini zinātniski pētnieciskais darbs 

5.-9.klašu skolēniem. Katrā klasē 

skolēni uzzina kaut ko jaunu, tāpat 

viņiem ir iespēja dalīties ar saviem 

klasesbiedriem ar savām zināšanām 

un atklājumiem. No 29.janvāra līdz 

5.februārim visās klasēs notika mini 

ZPD prezentācijas. 

 5.klašu skolēni bija pētījuši dārzeņus, veidojuši plakātus un ar apgūto dalījās ne tikai ar saviem 

klasesbiedriem, bet arī ar 4.klases skolēniem. 

Liels paldies arī piektklasnieku vecākiem, kas at-

balstīja savus bērnus pētnieciskajā darbā! Visas 

prezentācijas bija ļoti interesantas, bet īpaši izcē-

lās Katrīna Nagle, Laila Putāne un Nauris Puduls. 

5.b klases skolēni Agnese, Laila, Dainis, Nauris, 

Vlads, Kārlis un Sandis atzīst, ka programma 

„Piens un augļi skolai” viņiem patīk, jo āboli ir 

garšīgi, tajos ir visiem tik ļoti vajadzīgie vitamīni. 

Toties dzerot pienu var stiprināt kaulus. Piektajai 

klasei ir licies interesanti un noderīgi strādāt pie 

pētnieciskā darba. 

Savukārt 6.klases pētījumu objekts bija augļi. Sā-

kot ar sesto klasi, skolēni mācās veidot datorpre-

zentāciju. Jāsaka, ka tās viņiem bija izdevušās. 

Bija ļoti saistoši stāstījumi par augļiem. Vislabā-

kie darbi bija 

izdevušies Emīlam Bramanim un Gunitai Vjaksei. Tāpat arī sestās klases 

skolēniem lielisks atbalsts bija viņu vecāki. 

7.klases skolēni bija iepazinušies ar ogām, noskaidrojuši gan to 

augšanas apstākļus, gan uzbūvi, gan papētījuši, ko no tām var pagatavot. 

Viņi pastāstīja interesantus faktus un pat bija ieskatījušies folkloras krā-

jumos! Septītās klases skolēnu vidū visinteresantākās prezentācijas bija 

Himēnai Dzenei, Matīsam Upeniekam un Adriānai Volontei. 

Astotā klase, kā ik gadu, pētīja garšaugus: gan tos, kas aug te-

pat, pie mums Latvijā, gan arī svešzemju „ienācējus”. Bez šaubām, asto-

tie jau rādīja lielāku meistarību gan uzstājoties, gan arī dziļāk izzinot sa-

vu izpētes augu. Saistoša uzstāšanās bija Lāsmai Jurkānei, Viktorijai 

Naglei, Danai Patrejevai, Aleksandram Rukmanam, Amandai Klindžānei 

un Vadimam Baluhto. 

Vislielākais prieks bija par devīto klašu skolēniem. Pārliecināta 

uzstāšanās, stāja, precīza valoda, piepildīts saturs, labs prezentācijas vi-

zuālais noformējums – tā var raksturot lielāko daļu devīto. Viņu pētnie-

cisko darbu objekts bija indīgie augi. Ļoti vajadzīga un no-

derīga informācija. Pat pārsteidzoši, cik Latvijā ir indīgu 

augu! Un tik tiešām tie jāprot atpazīt, jāzina, kā rīkoties sai-

ndēšanās gadījumā. Sevišķi aizraujošas prezentācijas bija 

izveidojuši Evija Bergmane-Sprūdža, Agnija Jemeļjanova, 

Evelīna Upeniece, Sarma Vītoliņa un Ritvars Vjakse. 

Paldies visiem skolēniem par darbu, paldies skolotājiem un 

klašu audzinātājām par iesaistīšanos un atbalstu! Mums ko-

pā ar katru gadu izdodas labāk un labāk! 

Direktora vietniece Rita Pudāne 
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 5.februārī notika telpu futbola 

sacensības 2010.-2011. gadā 

dzimušiem zēniem. Konkuren-

ce bija, visnotaļ, liela - 8 komandas. Riebiņu vi-

dusskola bija devusies šādā sastāvā: A.Struks, 

A.Pokšāns, R.Jasevičs, R.Zagrebajevs, T.Naglis, 

N.Sečnovs, I.Lavrenovs un A.Žavners. Apakš-

grupu cīņās,  bez neviena vārtu zaudējuma, zēni 

ieņēma stabilu 1.vietu. Radās milzīga iespēja tur-

nīrā izcīnīt uzvaru, taču viena zaudēta spēle neļā-

va zēniem pakāpties augstāk par 3.vietu. Spēļu 

diena tik tiešām bija aizraujoša un emocionāla. 

Sveicam sportistus ar panākumu!   

  Sporta skolotāja Skaidrite Vulāne 

Riebiņu vidusskolas 6.klase 4.februārī devās uz Stabulnieku bibliotēku, uz vietu, kas ir kļuvusi ne 

tikai par kultūras un sabiedriskās dzīves centru, bet arī vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes  

un iespaidus. Šoreiz mēs kā izredzētie tikām arī uz lasāmās un krāsojamās grāmatas "Neparastie 

mājinieki" prezentāciju. Dzejoļu un pro-

jekta autore ir Anita Betlere, ilustrāciju 

un grāmatas dizaina autors - Dagnis Sti-

kāns.  Grāmatas autore ļoti interesantā 

veidā iepazīstināja ar šīs grāmatas tap-

šanas vēsturi, savdabīgajiem dzejoļiem 

un atraktīvajām dizaina autora ilustrāci-

jām. Brīvā un nepiespiestā gaisotnē tik-

šanās laiks aizritēja, minot krustvārdu 

mīklu, atbildot uz grāmatas autores sav-

dabīgā formā uzdotajiem jautājumiem 

un kopā jauki pavadot laiku. Jāpiebilst, 

ka šī grāmata tapusi Riebiņu novada Mazo grantu projekta "Iedzīvotāji veido savu vidi" finansiālo 

atbalstu un dod impulsu radošo prātu attīstīšanai. 

Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Ārija Pudule 
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11. februārī ir tieši 100 darba dienas, kopš pirmās kases skolēni mācās mūsu skolā. Par godu šim 
notikumam aicinājām savus draugus no sākumskolas, vecākus un ciemiņus kopā ar mums atskatī-
ties uz paveikto 100 dienās. 
       Pasākuma vadītājas Burtu meitiņa (Katrīna Nagle 5.kl.) un Mazā Raganiņa (Ksenija Hritonenka 
5.kl.) kopā ar bērniem maldījās burtu džungļos, pētīja zilbīšu koku, gudroja, kā piemānīt niķu pūs-
li, cēlās pāri mīklu ezeram, izstaigāja labirintu, viesojās čaklo rūķīšu ciemā, kur dziedāja, dejoja, 

pasniedza dāvaniņas un samīļoja savas māmiņas un beidzot klauvēja pie 
Gudrības pils durvīm. Labi, ka burtu meitiņai bija Gudrības pils atslēdzi-
ņas, tās tika arī bērniem. 
     Skolas direktore pasniedza pirmklasniekiem skolēnu apliecības, apsvei-
ca vecākus un bērnus un aicināja roku rokā turpināt ceļu pa Gudrības pili.  
      Bet tad saradās vēl pulka ciemiņu – Mikipele un Gudrā pūce, Zaķis un 
ezis, Policists un Minjons! Viņi arī nenāca tukšām rokām. Bija gan uzdevu-
mi, gan dāvanas. Par šo negaidīto, bet ļoti jauko pārsteigumu bija parū-
pējušies 12. klases skolēni.   
    Paldies visiem un katram ,kas bija kopā ar mums, palīdzēja sagatavot 
un novadīt pirmos svētkus pirmajā klasē. 

1.klases audzinātāja Silvija Avotiņa 
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12. februārī notika Ēnu 

diena, kurā piedalījās 6 

Riebiņu vidusskolas 12. 

klases skolēni. 

Visagrāk rīts sākās skolē-

niem (Laurai, Artim un 

Jegoram), kuri devās uz 

Valsts Robežsardzes kole-

džu, kuriem jau kaujas 

gatavībā bija jābūt 8:00. 

Viņi ēnoja pirmās rotas 

komandieri Sergeju Naza-

rovu, kurš iepazīstināja ar Robežsardzes ikdienu, pienākumiem un prasībām iestājoties mācību 

iestādē. Viņi atzina, ka gūtās zināšanas bija ļoti noderīgas un vērtīgas. 

3 skolēni (Viktorija, Kristīne un Jūlija) devās ēnot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dar-

biniekus. 

Viktorija bija izvēlējusies ēnot pārtikas un dzērienu tehnologu Inesi Silicku. Viktorija at-

zīst, ka šis pasākums bijis ļoti noderīgs un interesants, profesore ļoti interesanti pastāstījusi par 

savu darba gaitu un parādīja Pārtikas labo-

ratoriju, kur varēja paši želejā izveidot zie-

dus. 

Kristīne izvēlējās ēnot sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāju, menedžeri Lolitu 

Kivlenieci – Kuzņecovu. Viņa parādīja ik-

dienas dzīvi augstskolā. Mani uzskati par 

sabiedriskos attiecību nodaļu mainījās, jo 

man šķita, ka  viņai nav tik daudz darba ar 

datoru, viņa interesanti pastāstīja un parādī-

ja viņas ikdienu, ka viss notiek interneta 

vidē, kā notiek informācijas nodošana me-

dijiem. Man šī diena likās ļoti interesanta, 

es guvu jaunu pieredzi, kas noderēs man 

turpmākā dzīvē. 

Jūlija ēnoja asociēto profesori tiesību zinātnēs Līgu Mazuri, kura iepazīstināja ar jurista 

darba pienākumiem un specifiku, kā arī tiesību zinātnes programmas studentu ikdienu, pavadot 

laiku aizraujošās lekcijās. Tika dota iespēja iejusties studenta lomā un kopā ar viņiem risināt dažā-

dus uzdevumus, kas saistīts ar šo mācību programmu. Jūlija saka, ka kopumā šī diena likās aizrau-

joša un palīdzēja izprast  vai izvēlētā profesija ir pareiza. 

12.klases skolniece K.Laizāne 

Riebiņu vidusskolas skolēniem lie-

liski panākumi starptautiskajā māk-

slas konkursā LIDICE 2020. Neat-

laidība, centība un skolotāju Anitas 

Puncules un Allas Solovjovas at-

balsts! Sveicam! Darbi izvirzīti ap-

balvošanai konkursam LIDICE 

2020 Čehijas republikā! 



6  

 

Tradicionāli 14. februāra, visu mīlētāju dienas, vakarā, pēc rosīgās vidusskolēnu 

ZPD aizstāvēšanas, 9. – 12. klašu skolēni pulcējās uz Valentīndienas pasākumu, ku-

ra tēma šogad bija „Randevu”. 

Lai noskaidrotu, kurš pāris kļūs par „Miss & Mister Valentine 2020”, klašu pār-

stāvjiem bija jāsagatavo mājasdarbs – iepazīstināšana ar sevi, kā arī jāveic vairāki 

uzdevumi un jāparāda sava prasme izteikt komplimentus, kustēties dažādu deju rit-

mos, vārsmot romantisku dzeju, kā arī atbildēt uz āķīgiem jautājumiem par savu kla-

sesbiedru. 9. klasi pārstāvēja Ērika un Ēriks, 10. klasi – Anastasija un Harijs, 11. 

klasi – Kristīne un Juris, 12. – Jūlija un Vikentijs. Pāri bija ļoti saskanīgi un saliedē-

ti. Katru uzdevumu veica ar radošu pieeju un izdomu. Pasākuma otrajā daļā klases 

kopā ar audzinātājām jautri pavadīja vakaru, dejojot un spēlējot dažādas spēles. 

Paši skolēni, izvērtējot pasākumu, ir priecīgi par paveikto un saka, ka vakars bija 

izdevies, patika gan sagatavotie priekšnesumi, gan kopā būšana un jautrība. 

Sveicam šī gada uzvarētājus 

– 12. klases pāri Jūliju un 

Vikentiju. Sakām paldies 

žūrijas locekļiem – direkto-

rei Inetai, Sanitai, Guntim 

un Jānim, un visiem, kas 

padarīja šo vakaru smai-

diem, smiekliem un pozitī-

vām emocijām bagātu. 
9. klases un audzinātājas  

Skaidrīte un Marta 
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 Šogad vidusskolēnu sniegumu vērtēja neatkarīgā 

žūrija šādā sastāvā: Viļānu vidusskolas direktors P. 

Tretjuks, Viļānu vidusskolas direktora vietniece 

I.Valeniece, Galēnu pamatskolas direktore G. Stro-

de, Galēnu pamatskolas direktores vietniece izglītī-

bas jomā A. Kupre, Riebiņu novada domes Attīstī-

bas un plānošanas daļas vadītāja I. Jakove-

le un projektu speciāliste I.Kudiņa. Lielu paldies 

sakām visiem vērtēšanas komisijas dalībniekiem 

par sadarbību un skolēnu vērtēšanu, kā arī visiem 

Riebiņu vidusskolas pedagogiem, kuri gatavoja, atbalstīja un virzīja savus skolēnus uz ZPD gala-

rezultātu. Lai arī turpmāk produktīva sadarbība un veiksmīgi rezultāti!   
Direktores vietniece izglītības jomā Natālija Smukša 

 Skolas gaitenī notika 30m. skriešana, mazā sporta zālē no 

11:00 līdz 17:00 turpinājās augstlēkšana. Sāka maziņie no 

80cm augstuma un pabeidza ar 166cm pieaugušo grupa. Tāl-

lēkšana smilšu bed-

rē zāles stūrī noslē-

dza sacensību dienu 

ap plkst. 19:30. Iz-

turība, noturība un 

draudzība tika īpaši 

pārbaudītas.   Arī 

Riebiņu vidusskolē-

nu komanda 19 skolēnu sastāvā mēģināja sev un citiem parā-

dīt savas spējas, iepriekš apgūto un mācīto. 11 godalgotas 

vietas tika iekarotas. Uz mājām tika pārvesti arī kausi, par 

labākā rezultāta uzrādīšanu skolēniem līdz 13.g. Ar tiem var 

lepoties Arturs Valters un Katrīna Damba no 6.klases. Par 

pārējo sasniegumiem runā bildes. Diena bija ļoti gara, bet tas 

nekādi nemazināja skolēnu mīlestību pret sportu. Izturīgiem 

un neatlaidīgiem pieder panākumi. Paldies organizatoriem 

par burvīgo atmosfēru! 

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

14.februārī Vārkavas vidusskolā jau 27.reizi notika  

”Vārkavas balvas” izcīņas sacensības vieglatlētikas trīscīņā  

14. februāris Riebiņu vidusskolā 

iezīmējās ne tikai kā tradicionāla 

Valentīndiena, bet arī vidussko-

lēnu izstrādāto ZPD aizstāvēša-

nas diena, kad skolēniem ir ie-

spēja iepazīstināt pārējos ar sava 

zinātniski - pētnieciskā darba 

saturu un realizēšanas iespējām.  
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11.februārī un visu mēnesi skolas 

un bibliotēkās tiek atzīmēta Dro-

šāka interneta diena. 1.klases 

skolēni uz nodarbību skolas bib-

liotēkā pulcējās 19. februārī.  

Izpildot dažādus uzdevumus, skolēni uzzināja par to, ko ne-

drīkst darīt un publicēt internetā, kā uzvesties aizdomīgajās 

situācijās un pasargāt sevi un savu ģimeni no krāpniekiem. 

Visi kopā aizpildījām testu E-zināšanu čempionātā un iepazināmies ar vietni www.drossinternets.lv.  

Paldies Latvijas Drošāka interneta centram par saldumiem ar DID simboliku un materiāliem nodarbībai. 

Skolas bibliotekāre Anna Meluškāne 

Ādas apstrādes  

meistardarbnīca 
14.februārī Riebiņu vidussko-

las 3.a un 3.b klases skolē-

niem bija iespēja piedalīties 

radošajā darbnīcā, projekta 

„Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros.  Ādas ap-

strādes meistare Jeļene Petro-

va iepazīstināja bērnus ar 

amata veikšanai nepiecieša-

majām zināšanām un pras-

mēm, ieinteresēja ar sagatavoto prezentāciju un paraugdemonstrējumiem. Parādīja, kā var apstrā-

dāt ādu, lai izgatavotu kādus aksesuārus. 

Nodarbības praktiskajā daļā visi skolēni veidoja rotas no ādas gabaliņiem, kažokādas un 

krāsainām pērlītēm. Katrs varēja izvēlēties sev patīkamo krāsu, pats salikt un izvedot izstrādāju-

mu. Viens no interesantākajiem posmiem bija tas, kurā vajadzēja „cept” ādas gabaliņus, lai izvei-

dotu dažādas formas ziedlapiņas.  

Skolēni bija apmierināti gan ar darba procesu, gan ar rezultātu un aizgāja mājās ar sagata-

votām dāvanām.                              Riebiņu vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Inna Zenovjeva 

Saldā meistardarbnīca 
14. februārī 3.a klase rīkoja veselīgo 

Sirsniņdienas pēcpusdienu program-

mas "Piens un augļi skolai" ietvaros. 

Tajā tika runāts par augļu un piena 

nepieciešamību cilvēka organismā. 

Bērnu vecāki bija sagādājuši visā-

dus augļus, medu un pienu. Tāpēc va-

rēja pagatavot arī  dažādus smūtijus, 

variējot ar augļiem. Iznāca garšīgi un, 

galvenais, veselīgi!  

http://www.drossinternets.lv
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Pagājušā mācību gadā skolā uzsākās jauka tradīcija-novada 

skolu 5.-9.klašu skolēnu klātienes konkurss veltīts dabas un 

tās resursu iepazīšanai un aizsardzībai. Šogad konkursa 

tēma bija Bioloģiskā daudzveidība.2020.gadu ANO ir pa-

sludinājusi par AUGU VESELĪBAS GADU un,  tā kā Rie-

biņu vidusskola ir UNESCO dalībskola, tad  daļa šī kon-

kursa uzdevumu bija veltīti tieši augiem. Uzsākot šo kon-

kursu Riebiņu novada koordinatore izglītības jautājumos 

Evelīna Visocka ar dzejas rindu palīdzību iepazīstināja vi-

sus ar šī gada Latvijas dabas simboliem un iedvesmoja die-

nas darbam. Kopumā Riebiņu vidusskolas skolotāji Digna 

Prodniece, Alla Solovjova, Ārija Pudule, Ilze Dudeniča, Ilze Grigule bija sagatavojušas skolēniem pie-

cas uzdevumu stacijas ar interesantiem un atraktīviem uzdevumiem.  Stacijās konkursa dalībniekus sagaidī-

ja paši skolas saimnieki- ekopulciņa dalībnieki : Andrejs Vinogradovs, Amanda Klindžāne, Jūlija Vai-

vode, Laura Stabulniece, Lauris Bjalkovskis, Karina Komlačova, Kristīne Sidorova, ViktorijaGriko-

va, Kristīne Laizāne. Bet skolas “Rozā zālē” ar skolotāju Allas un Valērija atbalstu par radošu gaisotni 

darbnīcās rūpējās 9.klases skolnieces- Evelīna, Agnija, Anželika un Raita .Lai stiprinātu draudzības un sa-

darbības saites starp skolām, skolēni sadalījās 5 jauktās komandās ar skanīgiem nosaukumiem-

OZOLSPĒKS, PAVASARA ZIEDI, ZE-

MENES, ĒRGĻI UN VILKUSPĒKS. Vei-

cot uzdevumus, svarīgākais bija sadarbo-

ties, palīdzēt cits citam. Līdz ar to uzvarē-

tāju komandu VILKUSPĒKA, ĒRGĻU un 

OZOLSPĒKA diplomi aizceļoja uz katru 

skolu. Līdzi atbraukušie skolotāji konkur-

sa laikā arī aktīvi darbojās novada skolu 

dabaszinātņu jomas pedagogu sapulcē 

“Ideju krātuvīte”, kurā dalījās ar saviem 

mācību darba labās prakses piemēriem. 

Paldies Riebiņu vidusskolas vadībai par 

iespēju organizēt šo Bioloģiskās daudzveidības dienas konkursu un uzņemt novada skolu skolēnus. Paldies 

visiem pedagogiem un skolēniem, kas palīdzēja šī konkursa organizēšanā un novadīšanā. 

Dabaszinātņu jomas koordinatore Ilze Grigule 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs un Latgales plānošanas re-

ģions 21. februārī Daugavpilī rīkoja Latgales skolēnu pašpārval-

žu un to konsultantu forumu. Mūsu skolas pašpārvaldes līderi 

Uldis Pauniņš, Viktorija Pauniņa skolotāja Jāņa Čižika vadī-

bā guva jaunu pieredzi, sadarbības iespējas un attīstīja konkrētus 

„soļus” skolēnu līdzdalības veicināšanai Riebiņu vidussko-

lā!  Galvenais secinājums “Saprast to, ka būt pašpārvaldē – tas ir 

gods!” 

25. februārī Riebiņu vidusskolas komanda “Dream te-

am” (Vjačeslavs Litvjakovs, Daniels Ivo Leitāns, Jānis Pauls 

Sondors, Dominiks Rukmans, skolotāja Sandra Eiduka)  pie-

dalījās Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta projekta ”Esi 

Līderis” organizētās biznesa spēlēs "Ceļš uz bagātību" pusfinālā - 

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā (Atbrīvošanas aleja 115). Ko-

manda guva kolosālu pieredzi biznesa lēmumu pieņemšanas jomā, 

apguva finanšu būtības prasmes un pielietoja lietišķās komunikā-

cijas prasmes jauniešu vidū. Skolēni ieguva vērtīgu informāciju 

par Rezeknes Tehnologiju akadēmiju  
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2009.-2010.g. dzimušiem 28.februārī bija iespēja pierādīt savas 

spējas vieglatlētikas disciplīnās Madonas BJSS atklātā ziemas 

čempionātā vieglatlētikā U-12.gr. Kā Preiļu BJSS pārstāvi no 

Riebiņu vsk. startēja un godalgotās vietu izcīnīja Jūlija Rubļova- 

3.v.augstlēkšanā, Helēna Keita Jeļnikova -3.v. 600m. skriešanā, 

Evelīna Rumaka- 4.v.60m/b skriešanā un Arnis Pokšāns ar per-

sonīgo rekordu tāllēkšanā- 3.53m. Sacensībās piedalījās sportisti 

no Alūksnes, Madonas, Rēzeknes, Jēkabpils, Līvāniem, Preiļiem. 

Starti bija raženi ne tikai ar medaļām, bet arī ar to ka katrs uzstā-

dīja savu personīgo rekordu kādā no disciplīnām. Apsveicam!  

Absolventiem bija iespēja ne tikai satikt klases-

biedrus un skolasbiedrus, bet arī atkal izstaigāt 

skolas gaiteņus un pakavēties draiskās atmiņās par 

aizgājušajiem skolas gadiem un atcerēties gan 

blēņas, gan interesantākos notikumus no savas 

jaunības. Ielūkojoties kabinetos, viesiem bija ie-

spēja novērtēt, kā mainījusies skolas vide, kā at-

jauninātas mēbeles un aprīkoti kabineti ar mūsdie-

nīgajām tehnoloģijām. Svinīgajā pasākumā tradi-

cionāli savus priekšnesumus rādīja esošie Riebiņu 

skolēni. 

Saviesīgā daļa notika Riebiņu KC, kur 

visi kopā varēja gan pārrunāt skolas 

gadus, gan padejot, gan aprunāties ar 

skolotājiem, uz brīdi atgriežoties sko-

las gadu atmosfērā.  

“….Tavas mājas ir tava laime 

Tava zeme tā tava sirds. 

Un tas siltums kas nāk no ļaudīm, 

Tas siltums nāk no sirds…” 
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 11. februāris, kā zināms, ir Vispasaules Dro-

šāka interneta diena. Šogad ar saukli 

“Drošāks internets sākas ar tevi!”. Arī pasā-

kumi bibliotēkā bija organizēti tā, lai aicinātu 

ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpēja-

mies par savu drošību internetā un kāds ir 

mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta 

vidi. Drošāka Interneta dienas ietvaros bērni 

un jaunieši pārbaudīja savas zināšanas E-zināšanu čempionātā. Bet 11.klases skolēni ne tikai ie-

saistījās E-zināšanu čempionātā, bet arī izspēlēja spēli ar komiksiem par situācijām internetā 

„Lietosim internetu droši!”. 

Savukārt bibliote-

kārajās apmācībās 

„Izvēlies, ko vēlies” 

6.klases skolēni iepazinās 

ar uzziņu literatūras vei-

diem. Bet tas, saprotams, 

ir ļoti noderīga lieta dau-

dzās dzīves situācijās.  

26. februārī 

„Bērnu, jauniešu un vecā-

ku žūrijas 2019" lasīšanas 

eksperti tika aicināti uz 

noslēguma pasākumu "Lasīšana ir kā piedzīvojums". Šajā pasākumā iesaistījās daudzi sākumsko-

las skolēni, tāpat arī bērni no pamatskolas, Riebiņu vidusskolas vokālais ansamblis un Dižie stāst-

nieki. Gribētos, bez šaubām, lai lasītāju pulks kļūtu kuplāks un lasīšanas kustību „Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijas 2020" atbalstītu vairāk gan bērnu, gan pieaugušo. 

Tāpat jauki, ka ikvienā bibliotēkas apmeklēšanas reizē ir iespējams apskatīties daudzveidī-

gas izstādes, iepazīties ar jaunāko periodiku, un grāmatām, pašķirstīt novadpētniecības materiālus. 

Mums ir izveidojusies brīnišķīga sadarbība daudzās jomās. 

 Tiksimies arī martā gan tepat, skolā, gan centrālajā bibliotēkā!  
Direktora vietniece Rita Pudāne 

Es domāju, ka man piekritīs daudzi, ka mūsdienās mēs uz bibliotēku neejam tikai pēc grā-

matām, lai gan, protams, tie, kam patīk lasīt vai varbūt vajag lasīt, iet arī pēc tām. Bibliotē-

ka saistās arī ar izstādēm, pasākumiem, vietu, kur iegūt informāciju un tikties ar interesan-

tiem cilvēkiem. Bibliotēka ir arī alternatīvs veids, kā citādi iegūt zināšanas.  

Katru mēnesi vismaz dažas klases piedalās Riebiņu novada CB organizētajās nodarbībās.  

Piemēram, tikai februārī vien!  


