
   

 

2020.gada janvāris 
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  

Katrai skolai, katrai mājai ir sava seja. Un tas nav tikai ār-

ējais veidols, tie ir cilvēki un darbi, kas piepilda saturu, no-

teic mērķus, īsteno tos, veido tradīcijas, kuras pilnveido, 

sargā un kopj. Jo draudzīgāka, radošāka, darboties griboša, 

mīlestības pret savu darbu piepildīta ir skolas saime, jo stip-

rāk tās saknes nostiprinās pagātnē, jo košāk, spēcīgāk zari 

lapo un tiecas pretī nākotnei...   

Sapņot, just, mīlēt, priecāties!  

Lai mierīgs un bagāts jaunais 2020.gads!  

Janvārī Riebiņu vidusskolā pulcējās novada KIPM un valodu jomas pedagogi, lai diskutētu par aktuālajiem jautāju-

miem kompetenču izglītības pieejas ieviešanā un izskatītu jauno mācību priekšmetu satura būtību. KIPM jomas kon-

sultante (mūzika, vizuālā māksla) skolotāja Ā.Bergmane–Sprūdža aktualizēja jaunā izglītības standarta prasību ie-

viešanu praksē un kritērijiem, kas piemērojami kvalitatīvai mācību stundai tuvākajā nākotnē. Skolotājiem bija iespēja 

diskutēt arī par programmu paraugiem mācību priekšmetos. Skolotāji tika iepazīstināti ar novitātēm, daloties pieredzē 

par dažādo un jaunāko apmeklēto kursu pieredzi.  

KIPM jomas (teātra māksla un literatūra) konsultante skolotāja D.Bravacka pastāstīja par „Ētikas tilta” starptautiska-

jā zinātniskajā konferencē dzirdēto, norādot uz pasaules tendencēm un zinātnisko pētījumu atziņām, to atspulgu sa-

biedrības dzīvē un norisēs kopumā. Skolotāji guva ieskatu jaunākajos pieejamajos mācību darba organizatoros – ap-

tauju un atgriezeniskās saiknes, klases darba organizācijā. Tika apspriesti ar novada ārpusskolas pasākumu rīkošanu 

KIPM jomā saistītie jautājumi un plānotas nākamās tikšanās un to saturs.  

Valodu jomas konsultante skolotāja Ž.Ļebedeviča informēja par mācību priekšmeta programmas parauga satura aktu-

alizēšanu un izmantošanu mācību procesā, latviešu valodas mācību priekšmeta apguves mērķi, lasīšanas kompetenci, 

dalījās pieredzē, kas apgūta Valodu jomas 

koordinatoru semināros. Tikšanās laikā sko-

lotāji varēja iejusties skolēnu lomā, strādājot 

ar dažāda veida uzdevumiem, iepazīties un 

analizēt piedāvātos mācību stundu paraugus, 

kas izstrādāti VJK kursos.  

Skolotāji izteica nepieciešamību un gatavī-

bu apmeklēt arī izglītojošos kursus, kas 

praktiski ļautu piedzīvot ne tikai mācību 

stundu procesu, norisi, bet arī būtiski papil-

dinātu viņu zināšanas savā jomā atbilstoši 

jaunajam mācību standartam  
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Turpinot skolas tradīciju, 10. 

janvārī norisinājās ikgadējā Rie-

biņu vidusskolas gada balle, uz 

kuru aicina visus darbiniekus, 

kuri vēlās kopā pavadīt kādu 

mirkli šajā svētku laikā. Skolas 

darbiniekiem un viņu otrajām 

pusītēm ir iespēja sanākt 

k o p ā , 

lai sir-

snīgā un 

p r i e k p i l n ā 

atmosfērā dalītos emocijās un atpūstos no ikdienas. Mūsu ballei ir vairāki mērķi – ne 

tikai apbalvot centīgākos darbiniekus, tādējādi izsakot pateicību par jau padarīto un 

motivējot jauniem sasniegumiem, bet arī saliedēt kolektīvu un sniegt darbiniekiem jaut-

ru atpūtas vakaru.  

Skolas prestižākais tituls ir “Gada 

cilvēks”. Šogad svinīgā atmosfērā 

tika sumināta direktora vietniece Rita Pudāne. Rita ir 

cilvēks, kas apveltīts ar dažādām spējām, viņai piemīt 

spēja radīt ko jaunu, oriģinālu, viņai piemīt spēja ru-

nāt, pateikt savas domas un idejas citiem, prot aizstā-

vēt savu viedokli un pamatot to. Viņai piemīt spēja 

domāt, kas viņai palīdz sevi pilnveidot un šī spēja no-

drošina arī mums labākas nākotnes vīzijas, lai tiektos 

pēc kaut kā labāka. Tieši šīs spējas - spējas domāt, 

spējas radīt un spējas runāt izceļ Ritas personību.  

Vakara gaitā netrūka labu vārdu, vēlējumu, 

apsveikumu, kopīgi skandētu dziesmu, klāt-

esošie tika iesaistīti dažādās spēlēs un citos 

interesantos uzdevumos. Pēc 

tam visi laidās laiskā deju solī, 

iemūžināja sevi kopā ar kolē-

ģiem vai draugiem.  

Kolēģi, paldies jums par jūsu 

darbu, ko darāt ikdienā. Par kat-

ru reizi, kad, neskatoties uz no-

gurumu vai vilšanos, jūs apzinā-

ties, cik svarīgi ir tas, ko darāt, 

un darāt to no labākās sirdsapziņas. Paldies par uzticību savai profesijai, par 

profesionalitāti, par rūpēm, sapratni un sirds siltumu! Īpašs paldies darbi-

niekiem, kuri visos laikos ir saglabājuši spēcīgu piederības sajūtu savai 

SKOLAI – Riebiņu vidusskolai, kas izpaužas arī kopīgos svētkos. 

Ir divi dzīves veidi - trūdēšana un degšana. Tie, kas deg, tie izstaro gaismu!  

Skolas direktore Ineta Anspoka  
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15. janvārī Daugavpilī norisinājās Lat-

gales reģiona Bērnu vieglatlētikas 

festivāls. Šogad sacensībās piedalījās 

mūsu skolas 2. un 3. klašu kolektīvi.  

Pasākuma mērķis bija radīt sajūsmu un prieku par 

vieglatlētiku kā spēli, veicinot bērniem sporta pamata apgū-

šanu, uzsākot skolas gaitas. Jauni pasākumi un inovatīva or-

ganizēšana deva iespēju bērniem atklāt vieglatlētikas pamata 

aktivitātes: sprintu, izturības skrējienu, lēkšanu, mešanu jeb-

kurā vietā. Pasākuma noslēgumā komandas saņēma pateicī-

bas par piedalīšanos un sponsoru sarūpētas balvas - augļu 

somas, no veikalu tīkla ”Maxima”. Paralēli brīvajā laikā kla-

šu audzinātājas Līga un Solvita bija ieplānojušas bērniem 

izzinošas aktivitātes.  2.klase devās uz Daugavpils Novadpēt-

niecības un mākslas muzeju, kur bija apskatāma eglīšu rotā-

jumu kolekcijas izstāde „Ziemassvētku mirdzums”. 3.klase, 

savukārt, viesojās Latgales zoodārzā. Tur viņus sagaidīja da-

žādi eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni u.c. tropu 

mežu un Latvijas ainavu iemītnieki. Paldies skolas direktorei, ka ļāva klašu līdzjutējiem būt kopā ar 

sacensību dalībniekiem šajā sportiskajā un izzinošajā braucienā!                                 Skolotāja S.Vulāne 

15.janvārī Preiļos norisinājās jauno vieglatlētu sacensības 

„Mazā balva’’ 2.kārta. Riebiņu vidusskolas komanda seš-

padsmit sportistu sastāvā izcīnīja 22 godalgotās vietas. 

Nikita Baikovs, Arturs Valters, Raitis Danilovs, Katrī-

na Damba, Jūlija Rubļova, Helēna Keita Jeļnikova 

spēja ierindoties labāko trijniekā vismaz divās disciplī-

nās.  Stafetes skrējienā vecākā grupā abas zēnu komandas 

ierindojās labāko priekšgalā. Nepārspējams stafetē bija arī 

mazo meiteņu četrinieks. Labi starti labai komandai!    

10. janvārī visjaunākie vieglatlēti- 

2010.g. dzimušie sacentās sprinta trīs-

cīņā. No 24 sprinteriem no Riebiņu, 

Preiļu un Vārkavas novadiem pirmo 

vietu zēnu konkurencē izcīnīja Renāts 

Jasevičs.  Arnim Pokšānam pietrūka 

vienas simtdaļas lai ierindotos trešajā 

vietā.   

Meitenēm individuāli cīnoties no sirds 

tomēr neizdevās būt līderu statusā, bet 

stafetes skrējienā spējām iegūt trešo 

vietu. Zēnu komanda stafetes skrējienā 

izcīnīja pirmo vietu.   
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16. janvārī Rozā zālē saimnie-

koja peļu ģimene. Peļu tēvam radās 

ideja sarīkot  peļu saietu “Sasiesim as-

tes”. Piedalīties tika aicināti 1 -4.klašu 

skolēni. Masku karnevālā varēja sa-

stapt pirātu, policistu, karali, kaķenīti, 

velniņu, kovboju, kucēnu  un daudzus 

citus tēlus. 

Karnevāla laikā 

tika izspēlētas 

daudzas spēles. 

Bērni ar prieku 

un aizrautību 

piedalījās visās 

piedāvātajās ak-

tivitātēs. Katrs 

varēja būt ne ti-

kai aktīvs dalīb-

nieks, bet arī ie-

mācīties jaunas 

spēles,  

ko pēc 

tam 

varēs 

izspēlēt klasē vai draugu  pulkā. Īpašu atzinību guva spēles “Noķer sieru”, 

“Peļu slazds”, “Mandarīnu medības.” 

Pasākuma laikā daudz tika arī dejots. 1.klase dejotāji uzstājās ar savu deju un 

aicināja pārējos 

viņiem pievieno-

ties. 3.-4.klašu de-

jotāji arī iemācīja 

pāris dejas visiem 

karnevāla dalīb-

niekiem. 

Paldies visiem ve-

cākiem, kas atbal-

stīja un pagatavoja 

skaistas maskas! 

4.klases audzinātāja  

A. Randare 
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16. janvārī, 

c e t u r t d i e n , 

notika 5.-8. 

klašu masku 

balle. Balles 

tēma bija 

„Četras peles 

katliņā’’. 

Pasākumu vadīja septītās klases 4 raganas 

un pelēkais kaķis. Mums kā vadītājiem pa-

tika viss, bet īpaši visu klašu sagatavotās 

spēles kurās varēja piedalīties gan skolotā-

ji, gan skolēni. Masku ballē bija arī īpaši 

viesi, kuri palīdzēja vērtēt skolēnu burvī-

gos tērpus un priekšnesumus- skolotāja 

Rita Pudāne un mūsu skolas direktore Ineta 

Anspoka. Mūsuprāt īpašajiem viesiem un 

klašu skolēniem patika pasākums un viņi mū-

su darbu novērtēja atzinīgi ar savām pozitīva-

jām atsauksmēm. Pēc šī pasākuma mēs 

ieguvām lielu pieredzi, 

kā rīkot ballīti un kā to 

vadīt tā,  lai visiem būtu 

prieks. Paldies par at-

balstu un rūpēm – sko-

las direktorei, klases 

audzinātājai un arī mū-

su vecākiem.  

7. klases raganas  
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Par tēmu 9.- 

12. klašu Masku bal-

lei 11.klase izvēlējās 

„Holivūda” un piedā-

vāja klašu kolektī-

viem iejusties slavenu 

aktieru lomās. Skaisti 

tērpi, fotokameras un 

sarkanais paklājs... 

Priekšnesumi, 

spēles, karaoke, de-

jas, pārsteigums sa-

viem klašu audzinātā-

jiem – vakars paskrē-

ja nemanot. Vakara gaitā skolēni nobalsoja par laureātiem 

nominācijā Mis un Misters Holivūda. Un tie bija Laura 

Stabulniece (12.kl.) un Vjačeslavs Litvjakovs (10.kl.). 

Paldies skolēniem par atsaucību, atjautību, skaļām dzies-

mām un jautrām dejām. Mums bija patīkami dzirdēt labus 

vārdus gan no skolotājiem, gan no skolēniem. Tiekamies 

nākamajā pasākumā! 
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22.janvārī Jēkabpils 3.vsk. norisi-

nājās vieglatlētikas sacensības 2007.

-2008.g.dz. zēniem un meitenēm. 

Sacensībās piedalījās Latgales, kā arī Sēli-

jas un Aizkraukles novadu sporta skolu 

audzēkņi. Konkurence bija nopietna. Dažās 

disciplīnās bija pieteikti līdz 40 dalībnie-

kiem. Pieciem labākajiem katrā disciplīnā 

tika dota ceļazīme uz finālsacensībām Lat-

vijas Čempionātā U-14 grupai Rīgā 

2.02.2020. Jēkabpilī no mūsu skolas, kā 

Preiļu sporta skolas audzēkņi, startēja un 

uzrādīja labus rezultātus Nikita Baikovs 

(tāllēkšanā, 60m/b un stafetes skrējienā -

1.v.), Arturs Valters (augstlēkšanā 1.v. 

60m.-3.v.), Oļegs Seleckis (lodes gr.-

7.v.,60m.-18.v.), Raitis Danilovs (stafetes 

skrējienā -1.v., 60m.-10.v.,300m-12.v.), Katrīna Damba (60m-10.v., augstlēkšanā -10.v., stafetes skrējienā 

-8.v.), Katrīna Nagle (60m/b-9.v., tāllēkšanā-31.v.). Stafetes skrējienā 4x150m Preiļu sporta skolas koman-

das tika pārstāvēta gan meiteņu, gan zēnu grupā. Zēniem 1.v, meitenēm-8.v. 

             Liels prieks par audzēkņu sasniegumiem, bet vēl lielāks par izrādīto cīņas sparu, 

jo mūsu komandu vajāja arī traumas. Tie kuri neierindojās pirmajā trijniekā, sasniedza 

savus personīgos rekordus attiecīgā disciplīnā. Apsveicam! 

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

 23.janvārī Ludzā notika vieglatlētikas sacensības U-16, U-18 un U-20 vecuma 

grupu sportistiem. Mūsu un reizē arī Preiļu novada BJSS audzēkņi, A.Leitāne, 

U.Pauniņš un V.Pauniņa, varonīgi cīnījās, lai sasniegtu savus labākos rezultā-

tus. Anastasija uzlaboja skrējiena laiku 300m un Uldis - 60m distancē. Viktorija, 

savukārt, izcīnīja 2.v. tāllēkšanā un 1.v. lodes grūšanā. Apsveicam! 

29.janvārī tika 

aizvadīts telpu 

futbola turnīrs 

10.-12.klasēm. 

Sacensties bija 

ieradušās četras 

komandas, kuras 

ierindojās šādā secībā: Aglonas vidusskola, Jāņa Eglīša PVĢ, Riebiņu vidusskola un Preiļu 

2.vidusskola. Neskatoties uz to, ka komandu vajāja traumas, mūsu puiši cīnījās ar lielu degsmi un 

atdevi. Sastāvā spēlēja: D.Rukmans, J.Vaivods, D.I.Leitāns, U.Pauniņš, H.Griboniks un 

J.Leikučs. Katrs uz laukuma cīnījās līdz galam. Ar skaistiem vārtu guvumiem priecēja Uldis (2) 

un Harijs (2). Lielisku reakciju demonstrēja un pašaizliedzīgi bumbas ceļā metās vārtsargs Juris.  

Apsveicam komandu ar izcīnīto 3.vietu! 

Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne 
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Pieminot barikāžu laika notikumus, 

pie mūsu skolas tika iedegts atceres 

ugunskurs kā pateicība tiem, kas vēs-

turiskajās 1991.gada janvāra dienās 

nosargāja savu un mūsu brīvību. 

Pie ugunskura pulcējās 6.-12.klases 

skolēni un skolotāji, lai ieklausītos 

skolotājas Ārijas Pudules stāstījumā 

par vēsturiskajiem notikumiem, kas 

risinājās nu jau pirms 29 gadiem. Pēc 

tam klases iesaistījās spēlē „Barikāžu 

hro- noloģija”. Sa- vukārt drēgnais laiks, karstā tēja un dziesmas lika izjust barikāžu at-

mosfēru. 

Jāpiemin,  ka arī klases audzinātāja stundās daudzi jau ir noskatījušies dokumentālās filmas, lasī-

juši atmiņu stāstus par barikādēm. Bet skolas bibliotēkā skatāma izstāde „Barikādēm -29”. 

 

28. janvārī Riebiņu vidusskolas 4. klases skolēni piedalījās vienā no KAA pasākumu cikla “Profesiju karu-

selis”, kas tiek īstenots ESF projekta Nr.Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros, aktivitātēm – apmeklēja bioloģisko z/s “Vilkači”, kur iepazina saimniecības 

darbības virzienus, proti, garšaugu, zāļu tēju, augļu, ogu, dārzeņu audzēšana, uzglabāšana, pārstrāde un 

realizācija. Zemnieku saimniecības īpašniece Skaidrīte Grigale un viņas dēls Valters skolēnus iepazīstinā-

ja ar plašo produkcijas klāstu, kas tiek ražota saimniecībā – sulas, sīrupi, ogu rullīši, sukādes, dārzeņu čipsi, 

utt., nupat uzsākta arī zefīra ražošana. Pārsteidzoši izrādījās tas, ka no arī ķirbjiem un kabačiem var iegūt 

miltus, kurus vēlāk izmantot mērcēs un biezzupās. Tāpat pārsteigumu sagādāja priežu čiekuru sukādes, ku-

ras ir ne tikai garšīgas, bet arī ļoti veselīgas. 

Produkcijas klāsts ir patiešām ļoti plašs, to ir nepieciešams novākt, uzglabāt, pārstrādāt un realizēt, un šeit 

atklājās zemnieku saimniecības darbības specifika – fiziskais darbs uz lauka vasaras un rudens mēnešos, 

piemērotu telpu ierīkošana produkcijas uzglabāšanai, iekārtas un telpas pārstrādei, gatavās produkcijas ie-

saiņojums un noformējums, reklāma un noieta tirgus meklēšana. Produktiem ir jābūt arī izskatīgiem un vi-

zuāli pievilcīgiem, lai cilvēki tos vēlētos iegādāties. Par šiem visiem aspektiem skolēniem stāstīja Skaidrīte, 

savukārt Valters aicināja skolēnus aplūkot tuvākos laukus un jauno siltumnīcu, kura tikko iegādāta un uz-

stādīta, lai saimniecība varētu izmēģināt jaunu, eksotisku produktu audzēšanu un paplašinātu piedāvātās 

produkcijas klāstu. 

Pēc šīs ekskursijas skolēni saprata – ir ļoti daudz jāstrādā, visu laiku jāmācās un nepārtraukti jāseko jaun-

ākajām tirgus tendencēm, lai saimniecība varētu veiksmīgi, pastāvēt, attīstīties un nopelnīt. 

Pasākums tika īstenots ESF projekta Nr.Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros. 

Lolita Šmukste, pedagogs karjeras konsultants  
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30.janvārī Riebiņu centrālajā bibliotēkā 

pulcējās mūsu novada labākie 5.-6. klašu lasītāji, 

jo te notika  2019./2020.gada Nacionālās ska-

ļās lasīšanas sacensības novada posms.  

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība ir 

konkurss 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu sko-

lēniem. Konkursa pēdējā posmā tiek noskaidrots 

vislabākais lasītājs valstī – lasīšanas 

čempions. Taču es, gatavojot konkur-

santus un vērtējot bērnu sniegumu, 

domāju, ka ikviens ir ieguvējs. Katrs 

šīs sacensības dalībnieks ir gan piln-

veidojis prasmi izvēlēties sev intere-

santu grāmatu, gan spodrinājis meista- rību pastāstīt par lasīto, gan veicinājis savu lasītprieku. 

Jāsaka – ne tikai uzstāšanās, bet arī konkursa vērtēšana ir visai sarežģīts uzdevums, tāpēc ka tā dalībnieki ir rūpīgi 

gatavojušies un ikviens priekšnesums ir pārdomāts un labi sagatavots. 

No mūsu skolas konkursā piedalījās 6 skolēni: Katrīna Nagle(5.a klase), Laila Putāne, Agnese Verze(abas 

5.b klase), Emīls Bramanis, Viktorija Čubreviča un Gunita Vjakse(6.klase). Katra skolēna sniegumā bija interesanti 

ieklausīties, taču uz reģionālo posmu izvirzīti tikai trīs cilvēki no mūsu novada, viņu vidū arī mūsu Katrīna. Lai vei-

cas! 

Rita Pudāne, latviešu valodas skolotāja, skaļās lasīšanas sacensības novada posma tiesnese 

 

Sveicam krievu kultūras un izglītī-

bas svētku festivāla "Tatjanas die-

na" uzvarētājus! Paldies  skolē-

niem - Jūlijai Vaivodei, Kristīnei 

Sidorovai, Danai Patrejevai, Ka-

rinai Komlačovai un skolotājām 

Rutai Vjaksei un Innai Zenovje-

vai par veiksmīgu dalību konkur-

 30.janvārī notika tikšanās ar mūsu 

skolas absolventi Elīnu Cakuli, kura 

šobrīd ir Rīgas Stradiņa Universitātes 

Medicīnas fakultātes studiju program-

mas "Pediatrija" 3. studiju kursa stu-

dente. Saruna bija par tēmu 

“Atkarības”.  Ieinteresējot jauniešus, 

Elīna pastāstīja par tādām nopietnām 

lietām kā smēķēšana, alkohola lietoša-

na, atbildēja uz skolēnu jautājumiem. 

Pati Elīna sāka tā: “ Atkarības, manu-

prāt, ir ļoti aktuāla tēma mūsdienās, kā 

arī senāk, tikai šobrīd atkarību izraiso-

šo vielu vai objektu daudzveidība 

aug un viedokļi par to atšķiras, 

tāpēc arī šāda tēmas izvēle, kā arī ir lielāka 

cerība, ka jaunieši dzirdēs cilvēku, kurš izskaidro to, ko ikdienā pieņemts iemest zem viena vārda "SLIKTI", bet 

ļoti bieži iztrūkst turpinājums, kāpēc tad ir slikti. Šī iemesla dēļ ar skolas direktori nonācām pie kopīga temata un mēr-

ķauditorijas, kas bija 8.-9. klašu skolēni. Paldies par uzaicinājumu, man bija prieks komunicēt ar jauniešiem un redzēt, 

ka daudzos jautājumos viņi ir tiešām gudri un saprot, ka viss nav tik melns kā izskatās un otrādi. Man noteikti bija 

jaukas sajūtas! Ceru, ka arī jauniešiem kāds domu grauds aizķersies ilgākam laika periodam!” 

Skolēnu vārdā gribētos pateikt paldies Elīnai par sniegto informāciju, par vārdiem, kuri liek aizdomāties kad 

mēs stāvām izvēlēs priekšā. 

Karjeras konsultante Inna Zenovjeva 


