
   

 

2017.gada novembris 

Vilksim košu zelta jostu 

     Apkārt savu Tēvu zemi!    

         Lai mirdz mūsu Tēvu zeme 

               Kā actiņa gredzenā! 

Valsts izglītības satura centrs Latvijas simt-

gadei veltīto projektu „Pilsoniskās līdzdalī-

bas un labo darbu maratons” uzsācis šogad, 

2017.gadā. Tā pirmais posms ir „Augam Lat-

vijai", kurā tiek īstenota pedagogu tālākizglī-

totāju sagatavošana par pilsoniskās audzinā-

šanas jautājumiem, notiek radošās darbnīcas, 

lai turpinātu pedagogu tālākizglītotāju saga-

tavošanu un lai uzsāktu skolu jauniešu saga-

tavošanu nākamajam projekta posmam 

2018.gada 

s ā k u m ā , 

kad notiks 

j a u n i e š u 

reģionāl ie 

festivāli, kā 

arī aktivizē-

tu labo dar-

bu marato-

nu visā Lat-

vijā, kura 

iniciatori ir 

izglītības darbinieki un skolu jaunieši. 3.novembrī tāda radošās 

darbnīcas notika Daugavpilī. Tajās piedalījās mūsu skolas skolo-

tājas Solvita Volonte un Rita Pudāne, bet skolēnus pārstāvēja 

10.klases skolniece Laura Stabulniece un 11.klases skolnieks 

Sandis Sparāns. Dienas otrajā pusē jaunieši iesaistījās diskusijā 

„Kāpēc ir vērts dzīvot un būt Latvijā?  
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Rīcības dienu aktivitātes Riebiņu vidusskolā sākās ar izstādes 

“Medību trofejas “ atklāšanu. Izstādi veidoja skolēnu ekopadomes 

locekļi un koordinatore. Izstādes eksponātus palīdzēja sagādāt gan 

skolas skolēni, kuri tos atnesa no mājām, gan atveda paši Riebiņu 

mednieki –Jānis Litaunieks un Ivans Rumaks. Izstādes mērķis bija 

pievērst skolēnu uzmanību Latvijas mežu dzīvniekiem, to daudz-

veidībai un saglabāšanai. Ekopadomes locekļi un koordinatore sa-

gatavoja stāstījumu un aktivitātes, lai apmeklētāji daudz uzzinātu 

un iemācītos. Mazākie minēja mīklas, lielākie apmeklētāji atpazina 

dzīvnieku pēdu nospiedumus un atbildēja uz jautājumiem par dzīv-

nieku paradumiem un pazīmēm. Notika arī balsošana par intere-

santāko trofeju. Īpaši tika uzsvērti mednieku pienākumi un atbildī-

ba. Un līdz ar to mūsu katra atbildība, lai šīs mūsu vērtības – dzīvnieki – tiktu saglabātas nākama-

jām paaudzēm. 

Ceturtdien, 2.novembrī, mājturības skolotāja Anita Puncule organizēja radošo darbnīcu „Linu 

maisiņu apgleznošana spiedogu tehnikā”. Tās mērķis bija popularizēt auduma maisiņu izmantoša-

nu, lai samazinātu plastmasas maisiņu, kuri rada lielu atkritumu daļu, iegādi. 

Vidusskolas klasēs ceturtdien, notika diskusija „Izšķērdīgs pārtikas patēriņš”, kuru vadīja 

bioloģijas skolotāja Ilze Grigule. Diskusijas ierosināšanai tika izmantotas skolotājas veidotas dar-

ba lapas, kur jautājumi lika aizdomāties par pārtikas atkritumiem pašu skolēnu ikdienā. Problēmas 

attīstīšanai un priekšstata paplašināšanai skolēni noskatījās video filmu par pārtikas atkritumiem 

pasaulē un projekta ĒDAM ATBILDĪGI materiālus. Diskusijas noslēgumā skolēni apkopoja savas 

„rīcības”: 
*Ieejot lielveikalā pirkt tikai pašus nepieciešamākos pro-

duktus, kurus tiešām arī apēdīs (var pat veidot pērkamo 

produktu sarakstu); 

*Glabāt produktus atbilstoši noteikumiem, lai maksimāli 

pagarinātu to lietošanas termiņu; 

* Radušos pārtikas atkritumus izmantot, veidojot kom-

postu, izbarojot dzīvniekiem; 

*Apsvērt ēdiena porcijas lielumu kafejnīcās un skolas 

ēdnīcā, lai ēdiens nepaliktu pāri; 

*Lielos pārtikas atkritumus no lielveikaliem, kafejnīcām 

varētu aizvest dzīvnieku patversmēm vai bezpajumtnie-

ku virtuvēm, jo daudzus produktus pēc termiņa beigām 

vēl var lietot.                                       Skolotāja, EKO skolas programmas koordinatore  Ilze Grigule 
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Vienreizēja ekskursija 4.-5.klases kolektīviem projekta „Sporto visa kla-

se” ietvaros notika 3. novembrī. Klases saliedēšana notika gan autobusa 

šaurumos, gan Vidzemes plašumos, gan Latgales skaistumos. Ekskursijas 

laikā mācījāmies sadzirdēt un cienīt viens otru, palīdzēt un būt iejūtīgiem, 

dzirdēt un baudīt lektoru darbu, lepoties par savu Dzimteni. Bet praktiski 

bijām uzkāpuši augstākajā Latvijas kalnā -Gaiziņā, iepazinām plašāko 

Latvijas ezeru, atradām trešo lielāko akmeni, baudījām ēdienu pie vienas 

no Latvijas labākās saimnieces un paši pagatavojām gardāko našķi  kopā 

ar Madonas karameļu ražotājiem. Labā noskaņojamā un fantastiskā sa-

biedrībā pagāja diena. Paldies skolas ēdnīcai par garšīgām pusdienām un 

direktorei par tik vajadzīgo atbalstu. 

Klases audzinātājas Mārīte un Līga 
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    3.-4.novembrī Slovēnijas kalnu pilsētā notika starptautiskas sacensības 

džudo. Dalībnieku vecuma grupa bija U-16 un U-18. Latvijas izlases koman-

du pārstāvēja 3 zēni un 5 meitenes. Zēnu vidū mūsu skolnieks - Juris Vai-

vods. Komanda mēroja 26 stundu braucienu ar autobusu, lai izietu uz tatami 

un startētu ar vienaudžiem no 34 valstīm. Juris cīnījās svara kategorijā līdz 

73 kg. Vienas dienas laikā notika 11 cīņas, kuru rezultātā Juris ierindojās 

augstajā 9. vietā.  

            Šajā mācību gadā Jura kontā jau ir divas godalgotas medaļas no 

starptautiskām sacensībām Latvijā un pamatotas cerības, ka līdz mācību gada beigām medaļu skaits var 

dubultoties. Priecājamies kopā ar Juri un viņa ģimeni par sasniegto. Būsim kopā ar Vaivodiem 

18.novembrī, kad ģimene tiks apbalvota ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu. 

Sporta skolotājas 

Kārtējo reizi, nu jau piekto gadu pēc kārtas, Riebiņu vidusskolā notika Riebi-

ņu novada skolēnu un jauniešu roku spēka sacensības ’’Lāčplēša tvēriens”.  

Zēni pievilkās un atspiedās, meitenes atspiedās no sola un izpildīja kārienu 

saliektās rokās ar apakštvērienu. Dalībnieki sacentās divās vecuma grupās:  

9.klase un jaunāki, vidusskolas vecuma jaunieši. Liels prieks, ka mūsu nova-

dā ir skolēni, kuri gatavi pierādīt savu spēku pie stieņa. Šoreiz noskaidrojām, 

ka stiprākie zēni mācās Riebiņu vsk.-Juris Vaivods (9.kl.) un Aleksandrs 

Danilovs (10.kl.), bet meitene nāk no Dravnieku pamatskolas - Melita Sirmā

(8.kl.). Šajās sacensībās tika laboti divi sacensību rekordi zēnu grupā. Pievil-

kšanās- 23 reizes (A.Danilovs), atspiešanās- 77 reizes (J.Vaivods). Ilggadē-

jās sacensību dalībnieces Lauras Stabulnieces (Riebiņu vsk.10.kl.) rekords 

kārienā saliektās rokās arī šogad palika nepārspēts-101sek. Zanda Luīze 

Lukjanova (Galēnu psk.) saglabā stiprākās meitenes titulu vingrojumā at-

spiešanās no sola-23reiz. Katra novada skola var priecāties par atsaucīgiem, 

mērķtiecīgiem un centīgiem sportistiem un viņu treneriem. 

Sacensību dienā, kā balva visiem dalībniekiem un skatītājiem bija iespēja vērot vienu no cīņas mākslām, 

kur spēks mijās ar prāta spējām. Šoreiz treniņprocesa īpatnības atklāja kikboksa treneris Aivis Upenieks ar 

saviem audzēkņiem. Šīs sporta veids ir pazīstams dažiem mūsu skolas audzēkņiem, jo treniņi notiek Preiļos 

pāris reizes nedēļa vakara stundās nu jau triju gadu garumā. Aivis pats kādreiz būdams students aizrāvās ar 

šo sporta veidu un ir tam uzticīgs joprojām.  Prieks ka Adrians Bergmans (10.kl.) ir viens no progresējo-

šiem audzēkņiem un kopā ar treneri šoreiz piedalījās demonstrējumos. Adrianam priekšā sacensību sezona. 

Vēlam panākumus!                                                                                         Sporta MA vadītāja M.Pokšāne 
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Sadraudzības pasākums „Mana dziesma Latvijai” 
Šogad Latvijas mēnesi ieskandinājām ar piedalīšanos koru un vokālo ansambļu sadraudzības dziedāšanas pasākumā 

“Mana dziesma Latvijai”, kas notika Dricānu Tautas namā 7.novembrī un pulcināja apmēram 180 mazākus un lielā-

kus dziedātājus no Maltas, Dricānu, Tiskādu un Kaunatas vidusskolas, no Sakstagala J. Klīdzēja, Gaigalavas, Feima-

ņu, Rikavas un Liepu pamatskolas, no Maltas speciālās internātpamatskolas un no Viļānu vidusskolas. Mēs bijām 

paši tālākie. Koncerts tika atklāts ar U.Stabulnieka dziesmu “Nāk rudens apgleznot Latviju”, ko dziedāja viss lielais 

kopkoris. Koncerta laikā izskanēja dažādas dziesmas par Latviju, dzimteni, pavasari, sapņiem, starp tām bija arī mūsu 

skolas 1.-5.klašu ansambļa dziesmas, kuras dziedāja Evelīna Rumaka, Jūlija Rubļova, Katrīna Damba, Himēna 

Dzene un Karīna Semeņuga. Svētku noslēgumā mūs uzrunāja un sveica Dricānu draudzes prāvests Māris Laureckis, 

uzsverot, ka mēs katrs atsevišķi un visi kopā esam Latvija. 

Vokālā ansambļa vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža 

„Mūsu mazais 

pārgājiens 

2017” 

Piektdien, 10. novembrī, 
Tērvetes dabas parkā notika 

Zemkopības ministrijas 
(ZM) konkursa Latvijas sko-
lu jaunatnei “Mūsu mazais 
pārgājiens 2017” laureātu 
apbalvošanas pasākums. 

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens” pie-
dalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā 
arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri veica izpēti par lie-
taskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē gala izstrādājumu veidolā. 
Šī gada konkursa moto – “Meža zemē Latvijā!”. Šogad konkursam 
tika iesūtīti 86 darbi: 1.-4. klašu grupā – 31, 5.-9. klašu grupā – 17, 
interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā – 31, savukārt 10.-12. 
klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā – 7 darbi. Sirsnīgi sveicam 1. vieta ieguvējus 1.-4.klašu grupa’ - 
Riebiņu vidusskolas 4. klasi (Audzinātāja Līga Jermoloviča) un 3. vietas ieguvējus 5.-9.klāsu grupā - Rie-
biņu vidusskolas 8. klasi (audzinātāja Alla So-
lovjova). Šogad konkurss “Mūsu mazais pār-
gājiens” notika vienpadsmito reizi. Iepriekšējos 
gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas 
mežos sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās 
vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas 
veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža 
nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat 
dalība konkursā veicināja izpratni par klimata 
izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares 
devumu klimata izmaiņu mazināšanā, meža 
daudzveidīgajām bagātībām un meža nozares 
devumu Latvijā un pasaulē.  

6.novembra pēcpusdienu skolas internāta bērni pavadīja jautrā gaisotnē, jo ciemos bija atnākušas 

meitenes no krievu folkloras pulciņa kopā ar skolotāju Innu Kabari. Mācījāmies skaitāmpanti-

ņus, minējam mīklas, gājām rotaļās un spēlējam dažādas spēles. Paldies Jūlijai, Laurai un skolo-

tājai! Bērniem ļoti patika aktīvi un jautri pavadīt laiku, ar prieku gaidīsim ciemos vēl!  
  Internāta skolotāja Anna Meluškāne 
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 Novembris ir ne tikai valsts svētku 

mēnesis, kad tiek atzīmēta Lāčplēša 

diena un Latvijas dzimšanas diena, 

bet arī draudzības un vienotības laiks. 

9. un 10. klases kolektīvi kopā ar 

klašu audzinātājām 9.novembrī pul-

cējās uz kopējo klases vakaru, kura 

mērķis bija sadraudzēšanās savā star-

pā kā arī kvalitatīva, interesanta un 

lietderīga brīvā laika pavadīšana. 

Vakara gaitā, piedaloties organizēta-

jās aktivitātēs – sporta spēlēs, atraktī-

vās rotaļās un orientēšanās sacensībās 

pa skolu, mums bija iespēja vienam 

otru iepazīt daudz tuvāk nekā ikdienā. 

Pie vakariņu galda tika pārrunāti inte-

resantākie dienas notikumi, piedzīvojumi, bet pusnaktī mēs sarīkojām fantāzijas lidojumu pasaku sacerēšanā. Klases 

vakars turpinājās arī nākamajā rītā, jo mēs palikām pa nakti skolas internātā. Kā atzina skolēni: „Pateicoties mūsu 

skolas direktores Inetas uzticībai, skolotāju Ārijas un Irēnas atbalstam, skolēnu aktīvai dalībai, klases vakars bija 

tiešām neaizmirstams un ceram, ka arī turpmāk šī ideja būs aktuāla.” Nevajag baidīties, vajag uzdrīkstēties, sanākt 

kopā un darboties. Paldies mēs sakām arī mūsu skolas tehniskajam personālam un Jurim Čižikam par sapratni un 

sadarbību.                                                                                                              10.klases audzēkne Laura Stabulniece 

Oktobra nogalē 6.klases skolēni pulcējās Riebiņu JIC, lai kopīgi noslēpumainā gaisotnē realizētu klases dzīvē pašu 

rakstītā pasākuma scenāriju Helovīna svētkiem. Skolotāja Diāna izgaismoja šo svētku vēsturiskās izveidošanās versi-

ju, bet skolēni gādāja par aktivitātēm un cienastu šajā pasākumā. Laiku piepildījām ar dažādām spēlēm un rotaļām, bet 

gaisotni atbilstošāku darīja tērpi, grims un svētku dekorācijas. Nospriedām, ka nākamajā gadā svinēsim latvisko Mār-

tiņdienu, kas visādā ziņā atbilst importētajiem Helovīna svētkiem. Domājams, ka arī šie svētki mums izdosies, jo va-

rēsim izmantot literatūras stundās folklorā mācīto. 

14.novembrī 6.klasē notika viktorīna "Es dzīvoju Latvijā", kurā skolēni sadalījās izlozes kārtā 3 komandās un atbildē-

ja uz diezgan piņķerīgiem un āķīgiem, arī izzinošiem jautājumiem par Latviju. Sacensība noritēja ļoti azartiskā gaisot-

nē. Noderēja pieredzētais un laika gaitā uzkrātais kā mācību vielas, tā informatīvo iknedēļas brīžu materiāls. Kopumā 

uzvarēja komanda, kurā darbojās Lāsma, abi Iļjas, Aleksandrs un Maksims, bet individuāli vislabāko sniegumu 

demonstrēja Viktorija, iegūstot Lielā Gudrinieka titulu. Visi noslēgumā priecājās par saldajām balvām un skolotājas 

gādātajām izkrāsojamajām grāmatzīmēm, kas apliecina dalību šajā aktivitātē. Vairojām savu patriotisko pašapziņu un 

priecājāmies par Latvijas bagātībām.  

Klases audzinātāja Diāna Bravacka 
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16. novembrī Līvānu novada  kultūras centrā notika Stāstnieku kon-

kursa  Dienvidlatgales novada pusfināls. Kā katru gadu stāstnieku 

konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un 

attīstīšana. 

Konkurence šogad bija lielāka kā citiem gadiem - konkursā piedalījās 

49 skolēni no Līvāniem, Vārkavas, Aglonas, Galēniem, Rožupes, Rē-

zeknes, Jersikas, Šķeltovas, Sīļukalna, Izvaltas, Dravniekiem, Degum-

niekiem. To starpā bija arī mūsu skolas stāstnieki – Arnis Pokšāns no 

1.klases un Anastasija Leitāne no 5.klases ieguva II pakāpi ar Lielā 

stāstnieka titulu, Evijai Bergmanei-Sprūdžai no 7.a klases un Mar-

garitai Zakutajevai no 9.klases tika piešķirta I pakāpe un Lielā stāst-

nieka tituls. Stāstniekus vēroja un vērtēja  zinoši un labvēlīgi vērtētāji: 

Līvānu BJC direktore Zane Praņevska, izcila stāstniece, folkloras ko-

pas “Vecvārkava” dalībniece Helēna Ērgle, folkloras kopas 

“Jumalāni“ vadītāja Ārija Bergmane–Sprūdža un  Līvānu neatkarīgā 

jauniešu teātra vadītājs Oskars Bērziņš. 

 Vērtēta tika tekstu izvēle,  priekšnesuma izveide, attieksme pret žanru 

tradīcijām un tekstu saturu, spēja piesaistīt un noturēt klausītāju uzma-

nību, valodas precizitāte un izteiksmīgums, stāstnieka tēls. Uz finālu 

Rīgā, kas notiks 2. decembrī Rīgas Latviešu biedrībā šogad dosies 

Evija. Viņa var pretendēt uz Stāstnieku ķēniņa titulu, jo trīs gadus pēc kārtas Rīgā konkursa finālā ir ieguvusi Dižā 

stāstnieka titulu. Lai veicas! 

 

Folkloras kopas ”Jumalāni” vadītājas Rita Pudāne un Ārija Bergmane-Sprūdža 

  

 

Vēl oktobrī Latgales skolēni tika aicināti piedalīties Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un RSEZ SI-

A “Verems” organizētajā radošo darbu konkursā “Latgale Latvijā”. No mūsu skolas šim konkursam atsau-

cās 8.klases skolnieks Juris Kokins. Skolēnu radošos darbus vērtēja kompetenta žūrija: dzejnieks Valentīns 

Lukaševičs, režisors Edgars Bļinkovs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļas in-

formācijas speciāliste Inga Kaļva un žurnāliste, Rēzeknes tūrisma informācijas centra pārstāve Laura Stepi-

ņa.  

16. novembrī labākie skolēni tika aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu Rēzeknē. Arī mūsu 

Juris bija konkursa laureātu vidū – Jurim otrā vieta un lieliska balva – Latgales vēstniecības GORS dāvanu 

karte 40 eiro vērtībā. Noslēguma pasākumā skanēja fragmenti no konkursantu darbiem, un tos caurvija mī-

lestība pret Latgali, lepnums par latviešiem, piederības sajūta dzimtajai zemei, apņēmība strādāt, lai mūsu 

zemei būtu nākotne. 

Arī Juris savā darbā raksta: 

„Pasaulē ir tūkstošiem ievēro-

jamu latviešu: inženieri, labā-

kie vokālisti un pianisti, reži-

sori un gleznotāji, komponisti, 

ķīmiķi, fiziķi. Tas nozīmē, ka 

ikviens jaunietis Latvijā var 

atrast elku – savu tautieti, cil-

vēku, kam varētu līdzināties. 

Kļūt nevis slavenam, bet nozī-

mīgam. Nozīmīgam savai val-

stij. Esmu pārliecināts, ka Lat-

vijā, jā, tieši šeit ir vieta izaug-

smei.” 

Jura skolotāja Rita Pudāne 
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Lāčplēša diena un Latvijas dzimšanas diena – ar šiem diviem nozīmī-

gajiem svētkiem novembris saistās Latvijas cilvēkiem. Bet tiem pa 

vidu Patriotu nedēļa. Mūsu skolā to tradicionāli saucam par  

Tēvzemes nedēļu.  
Un tāpat tradicionāli tajā kļuvuši arī svarīgākie pasākumi – Lāčplēša 

dienai par godu „Lāčplēša tvēriens”, Riebiņu novada skolēnu un jaun-

iešu roku spēka sacensības, un Latvijas dzimšanas dienai veltītā ierin-

das skate. 

 Par „Lāčplēša tvērienu” jau tika rakstīts, bet vēlreiz gribētos sumināt 

mūsu skolas jauniešus, sacensību laureātus Juri Vaivodu un Aleksan-

dru Daņilovu un, protams, sporta skolotāju Mārīti Pokšāni. Kā ik 

gadu, šajā dienā skolā viesojās arī sportisti, demonstrējot un populari-

zējot savu cīņas sporta veidu. Šoreiz tie bija kikboksa treneris Aivis 

Upenieks ar saviem audzēkņiem. 

13. novembrī skolā sagaidījām Līgu Reiteri no Ventspils. Stāstniece, zāļu sieva, lektore, skolotāja, tradīciju 

zinātāja, vārdu sakot, īsta ventiņu sieva jeb kā pati Līga Reitere par sevi saka: „Es i ventiš[..]. Man i lust un patikšan 

uz vietjem vērtibam.” Mūsu viešņa visām klasēm, sākot no otrās, vadīja nodarbības „Stāstu laiks skolā”, liekot aizdo-

māties ne tikai par valodu, bet arī par vērtībām un cilvēka dzīvi. Mazākajiem akcents tika likts uz glītrakstīšanu. Līga 

Reitere ir pārliecināta, ka glītā rakstīšana nomierina, attīsta pašdisciplīnu un veido skaistāku pasauli. Glītrakstīšanā ir 

pieci likumi. Visam sava kārtība. Visam sava vieta. Visam savas robežas. Visam savs sākums. Visam savs skaistums. 

Un tāpat ir arī dzīvē. 4.klases audzinātāja 

Līga Jermoloviča dalījās ar savu audzēkņu 

atziņām: 

Kārlis. Iemācījos piecus glītrakstī-

šanas likumus. 

Vladislavs. Visam sava vieta. 

Viktorija. Jābūt pašai kārtīgai, tad 

arī rokraksts būs kārtīgs. 

Gatis. Ir labas pildspalvas un ir 

sliktas. 

Ignats. Uzzināju, ka vajag nomai-

nīt pildspalvu. 

Gunita. Iemācījos, kā glīti rakstīt. 

Katrīna. Rakstīšanā liela loma ir 

īkšķim. 

Emīls. Jāizpilda pieci noteikumi, 

lai iegūtu skaistu rokrakstu. 

Vecāko klašu skolēni iepazinās ar mums tik nepa-

rasto tāmnieku dialektu, un tā bija iespēja izvēr-

tēt, cik mūsu mazā zeme ir daudzveidīga un bagā-

ta valodas un kultūras ziņā. 

14.novembrī vidusskolēni un citi interesenti tika 

aicināti uz kinoseansu brīvā dabā, lai visi kopā 

pie ugunskura ar zāļu tēju sajustu novembri un 

noskatītos režisores Brigitas Eglītes spēlfilmu 

„Vienīgā fotogrāfija”. Tā rāda vienu diennakti, 

kuras laikā tika nodibināta mūsu valsts, un arī 

atbild uz jautājumu, kāpēc Latvijas valsts prokla-

mēšana tika iemūžināta tikai vienā Viļa Rīdzenie-

ka fotogrāfijā. Skolotājas Ārijas Pudules uzruna, 

pati filma, karstā tēja, drauga plecs pat drēgnā un 

vēsā novembra krēslas stundā radīja omulīgu un 

arī pārdomu pilnu gaisotni. Par tehnisko nodroši-

nājumu un ugunskuru paldies Jurim Čižikam un Sandrim Volontam! 

Skolotāja Inna Zenovjeva organizēja viktorīnu 5.-9. klasei „Mēs savai valstij”. Tā rosināja skolēnus atcerē-

ties svarīgus datumus, notikumus, cilvēkus. Protams, arī pārbaudīja zināšanas. Īstam patriotam taču jāzina Latvijas 

simboli, valstsvīri, Brīvības pieminekļa vēsture, Latvijas ģeogrāfija, sasniegumi sportā! Katrā klasē tika noskaidrots 

labākais. Tie ir Matīss Upenieks (viņam labākais rezultāts arī skolā!), Lauris Bjalkovskis, Artis Catlakšs, Ritvars 

Vjakse, Harijs Griboniks, Karina Komlačova. Zināt ir stilīgi!                    TURPINĀJUMS... 
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Arī katrā klasē atsevišķi tika ru-

nāts par valstij nozīmīgiem datu-

miem. Piemēram, 6.klases audzi-

nātāja Diāna Bravacka pastāstī-

ja: „14.novembrī 6.klasē notika 

viktorīna "Es dzīvoju Latvijā", 

kurā skolēni sadalījās izlozes 

kārtā 3 komandās un atbildēja uz 

diezgan piņķerīgiem un āķīgiem, 

arī izzinošiem jautājumiem par 

Latviju. Sacensība noritēja ļoti 

azartiskā gaisotnē. Noderēja pie-

redzētais un laika gaitā uzkrātais kā mācību vielas, tā informatīvo iknedēļas brīžu materiāls. Kopumā uzvarēja koman-

da, kurā darbojās Lāsma, abi Iļjas, Aleksandrs un Maksims, bet individuāli vislabāko sniegumu demonstrēja Viktorija, 

iegūstot Lielā Gudrinieka titulu. Visi noslēgumā priecājās par saldajām balvām un skolotājas gādātajām izkrāsojama-

jām grāmatzīmēm, kas apliecina dalību šajā akti-

vitātē.” 

17.novembris skolā pienāca ar savu 

īpašo noskaņu – Tēvzemes nedēļas kulminācija 

klāt! Ierindas skate, kā jau ik gadu, prasa ievē-

rojamu sagatavošanās darbu no klasēm, audzinā-

tājām un sporta skolotājām Mārītes Pokšānes un 

Skaidrītes Vulānes. Visām klasēm tas ir arī sav-

starpējās sapratnes, draudzīguma un īpašas vie-

notības laiks. 

Un tā, skanot maršam, visi skolēni no 1. 

līdz pat 12.klasei iesoļoja zālē. Tika ienests Lat-

vijas karogs. Tradicionāli to dara 12.klases skolē-

ni. Šogad gods nest Valsts karogu bija Laurim 

Uzulnīkam, Anastasijai Kuzmenko un Natālijai Hritonenkai. Skolēnu pašpārvaldes vārdā klātesošos uzrunāja Di-

āna Berovska. Skolas saimi un viesus svētkos sveica 

skolas direktore Ineta Anspoka un pasniedza skolas 

Atzinības rakstus skolas darbiniekiem: Allai Solovjovai, 

Lailai Vibornajai, Irēnai Ormanei, Inārai Vilcānei, 

Marinai Stabulniecei, Sanitai Upeniecei. 

Bet tālāk sekoja katras klases uzstāšanās soļošanā un 

mājasdarbs. Nedalītas simpātijas izpelnījās pirmās klases 

skolēni. Protams, ar katru klašu grupu izpildījums kļuva 

arvien sarežģītāks un, bez šaubām, interesantāks. Mājas-

darbs sākumskolas un pamatskolas klasēm bija sinhronu 

lēcienu kombinācija pāri gumijai mūzikas pavadījumā. 

Savukārt vidusskolēniem bija jāsagatavo tautas deju soļu 

kombinācija muzikālā uzvedumā. Un tas viņiem izdevās 

spoži! Lielisks bija arī soļošanas sniegums. Jāpiemin, ka 

ierindas skati vērtēja ļoti kompetenta žūrija kā Edgars 

Vaivods, Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas 

direktors, Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljo-

na  pārstāvji kapteinis Sergejs Bukovskis, leitnants Valē-

rijs Pastars un virsseržants Māris Eriņš. Lai gan visi sko-

lēni rādīja labu sniegumu, tomēr sacensībās vienmēr tiek 

noskaidroti arī vislabākie. Šogad par uzvarētājiem kļuva 

4.klase (audzinātāja Līga Jermoloviča), 7.klases 

(audzinātājas Marta Račko un Skaidrīte Vulāne) un 

12.klase (audzinātāja Sanita Upeniece). Savukārt labā-

kie komandieri bija Andrejs Gorbans (2.klase), Raivis 

Šeršņovs (9.klase) un Ernests Zalāns (11.klase). Gribē-

tos novēlēt visiem, lai to kopības, vienotības un ieprieci-

nājuma sajūtu, kas valdīja pasākuma laikā, varētu sajust 

ik dienu ik uz soļa.                                  TURPINĀJUMS... 
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Prieks un lepnums sveikt arī Vaivodu 

ģimeni – Juri, Jūliju, viņu vecākus Aļonu 

un Vitāliju – ar Riebiņu novada Atzinības 

rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Riebiņu 

pagasta sabiedriskās dzīves un novada 

sporta attīstībā un Latgales skolu atbal-

sta fondu „Veronika”, mūsu skolas ilg-

gadēju sadarbības partneri, ar Riebiņu 

novada Pateicības rakstu par ziedojumiem 

novada skolu mazturīgām ģimenēm vairā-

ku gadu garumā, ko apbalvotie saņē-

ma  Latvijas Republikas proklamēšanas 

99. gadadienas svinīgajā pasākumā Riebi-

ņu novada kultūras centrā. 

Direktora vietniece R.Pudāne 

 “Es lūdzu savā un Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" valdes vārdā nodod vissirsnīgāko pateicību 

Riebiņu novada domei un ļaudīm, par sagādāto prieku un gandarījumu, ko sniedz apziņa, ka fonda darbs ir ticis ievē-

rots un novērtēts. 

   Šajās Latvijas svētku dienās, gan atceroties, kā dzima mūsu valsts, gan domājot par nākotni un mūsu katra paša 

vietu Latvijas liktenī, man ļoti gribas piesaukt Raiņa teiktos vārdus: 

     "Viss pāriet - viss -, bet nezūd it nekas, 

              Un labie darbi atmaksājas visi, 

              Tik vien ne tev, bet - citiem." 

 Man šķiet, tā arī ir visskaistākā dzīves jēga - ka mūsu labie darbi atmaksājas mūsu bērnos un mazbērnos! 

 Lai visiem priecīgs šis vakars un ļoti nožēloju, ka nevaru būt kopā ar jums! 

 Ligita Azovska, Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika'' valdes priekšsēdētāja” 
18. novembrī no 11.00 notika arī Latvijas Republikas 99. proklamēšanas dienai veltītās sacensības 2. Livenhofas 

(Līvānu) skrējiens.  Arnis (1.kl.), Gatis, Ignats un Ni-

kita (4.kl.), Uldis (7.kl.), Raivis (9.kl.), Laura un Kris-

taps (10.kl.), kā arī Arturs Stabulnieks startēja savās 

distancēs. Visjaunākajam bija jāskrien 400m, mazākiem 

- 1500m,  Laurai un Raivim -4000m, bet Kristapam ar 

Arturu - 8000m. Šajā dienā nācās cīnīties ne tikai ar 

vienaudžiem un sevi, bet arī ar laika apstākļiem. Ganda-

rījums un svētku sajūta bija īpaši pēc finiša, baudot sava 

darba augļus, sportisko sabiedrību, silto tēju un putru. 

                  Apsveicam Nikitu Baikovu ar iegūto otro 

vietu 1500m distancē. Paldies organizatoriem-Līvānu 

vieglatlētikas klubam par sacensībām un Preiļu BJSS 

par dalības maksas un transporta nodrošināšanu.   

Trenere M.Pokšāne 

“Pateicos visiem vecākiem, kuru ģimenēs aug bērni.  

Pateicos visām mātēm un tēviem, kuri mīl un nepār-

stāj mīlēt viens otru un savus bērnus.  

Pateicos ikvienam cilvēkam, kurš mīl un atbalsta bēr-

nus un viņu vecākus. 

Visbeidzot pateicos Dievam par to, ka viņš vadījis 

mūs cauri grūtībām un ir klātesošs šodien mūsu zemē 

vieglās un grūtās dienās. 

Lai notiek arvien tā, ka mūsu paveiktais Latvijas līdz-

šinējā mūžā un mūsu tagadējā laikā iedvesmo un stip-

rina mūs ikvienu. Lai tas palīdz mums katram atrast 

dzīves misiju, uzņēmību, drosmi, gudrību un mīlestību 

strādāt un nest labus augļus gan darbā, gan rūpēs par 

ģimeni un tuviniekiem…”                                                                                                                    

Direktore I. Anspoka 

   Tagad esam ceļā uz savas valsts simtgadi… 
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10.klases skolniece Laura Stabulniece sadarbojoties ar skolotāju Kristīni 

Tjarvju izcīnīja iespēju startēt pusfinālā Amerikas Vēstniecības piedāvātajā 

FLEX programmā. Pusfināla pārbaudes notika Daugavpilī un sastāvēja no 

angļu valodas testa, esejām, individuālām intervijām un pieteikuma. Paldies 

Lauras ģimenei par sapratni un atbalstu! Vēlam Laurai panākumus turpmā-

kā nopietnajā darbā! 

24.novembrī Preiļu BJC norisinājās Jāna Pauniņa XVIII turnīrs 64 lauciņu dambretē, 

kurā piedarījās šīs spēles cienītāji no Latgales. Mūsu skolēnu komanda 11 cilvēku sastā-

vā uzspēlēja trijās vecuma grupās: U-10, U-13 un U-16. U-10 grupā trešo vietu izcīnīja 

Gunita Vjakse 

(4.kl.), U-13 

grupā 20 dalīb-

nieku konku-

rencē Ritvars 

Vjakse (7.kl.) 

izcīnījās līdz 

pusfinālā un 

ierindojās 4.v. U-16 Laura Stabulniece 

(10.k.) palika 5.v. Pateicības, jaunu pieredzi 

un jaunas apņemšanas no šīm sacensībām 

paņēma Ignats Vilcāns, Nils Paško, Kārlis 

Kokins, Gatis Pokšāns un Emīls Bramanis 

no 4.kl., Aleksandrs Rukmans (6.kl.), 

Ēriks Ļeonovs (7.kl.), Juris Kokins (8.kl.) 

un sporta skolotāja Mārīte Pokšāne. 

29.novembrī ziemas sezonas sacensības atklāja jaunie vieglatlēti. 

Preiļu 2 .vsk. manēžā pulcējās 5.-6. un 3.-4. klašu skolēni, lai 

sacenstos 60m, 60m/b, 1000m un stafetes skriešanā, tāllēkša-

nā, augstlēkšanā un lodes grūšanā, kā arī 1000m sporta soļo-

šanā. Riebiņu vsk. komandā startēja 16 sportisti, no tiem 10 

ierindojās labāko trijniekā kādā no disciplīnām. Bija iespēja 

startēt 3 disciplīnās. Izcīnīt kādu no godalgotām vietām izde-

vās Iļjam Smolinam (60m,tāllēkšanā, lodes grūšanā) un 

Nikitam Baikovam (60m barjerskriešanā, tāllēkšanā, 1000m 

skriešanā). Visātrākie zēni stafetes skrējienā mācās 4.klasē- 

Ignats, Gatis, Nikita un Arturs. Tehniska kļūda neļāva to 

pašu pierādīt lielajām meitenēm Anastasijai 

(5.kl.),Amandai, Danai un Laurai (6.kl.) – nācās samierinā-

ties ar trešo 

vietu stafetes 

s k r ē j i e n ā . 

Vēl kā uzva-

rētāji tika sumināti Arturs (4.kl.)-60m, tāllēkšanā; Katrīna (4.kl.) –

augstlēkšanā; Ignats (4.kl.)-60m/b, Anastasija (5.kl.)60m/b; Amanda

(6.kl.)-lodes grūšanā; Dana (6.kl.)-1000m skriešanā. Neiztika arī bez 

savu rekordu sasniegšanas iesācējiem no 3.klases. Katrīnai, Sandim, 

Raitim, Ksenijai bija pirmā pieredze, sacenšoties ar tik daudziem 

vienaudžiem. No 9.30 līdz 15.30 manēžā pārvietojās ap 90 sportistu. 

Bija skaļi. Tagad gatavosimies otrai kārtai, kura notiks 25. janvārī. 

Sporta skolotājas Mārīte Pokšāne un Skaidrīte Vulāne 
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Profesiju darbnīca 

“Mēs – maiznieki” 
30. novembrī Riebiņu vidussko-

las 3 . un 4. klašu skolēni kopā ar 

savām audzinātājām Silviju 

Avotiņu, Līgu Jermoloviču un 

karjeras konsultanti Lolitu 

Šmuksti devās uz Aglonas Mai-

zes muzeju, lai piedalītos profe-

siju darbnīcā “Mēs – maiznieki”, 

kas tika organizēta ESF projekta 

Nr. 8. 3. 5. 0/16/I/001 “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionā-

lās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Viesus sagaidīja un profesiju 

darbnīcu vadīja atraktīvā muzeja 

saimniece Vija Kudiņa. Sākumā skolēniem tika dota iespēja vērot maiznieka darbu maizes cepšanas cehā. 

Saimniece pastāstīja, kas pašlaik notiek, ko un kāpēc dara maizes cepēji, iepazīstināja ar darba vidi – kādos 

apstākļos ir jāstrādā maizniekam – pie karstām krāsnīm, agras darba stundas, kādi noteikumi jāievēro, lai 

maize izdotos ne tikai garšīga, bet arī ārēji labi izskatītos un piesaistītu pircēju uzmanību. Tika uzsvērts arī 

tas, ka, sadalot mīklu, katrs pikucītis ir jānosver. Tas nepieciešams tādēļ, lai būtu godīgi gan pret pircējiem 

(maizes kukulītis nebūtu par mazu), gan arī pret sevi (ja sāks cept lielākus klaipiņus par paredzēto, ceptuve 

nevarēs pastāvēt – nebūs naudas darbinieku algām un nevarēs nomaksāt nodokļus). Tālāk sekoja pats inte-

resantākais process – praktiskā nodarbība, kurā katrs skolēns profesionālu maizes cepēju vadībā pats mācī-

jās izveidot savu rudzu maizes kukulīti, iemācījās galvenos nosacījumus, kas jāievēro, lai maizīte izdotos 

garda un skaista. Galvenais nosacījums – kukulītis jāveido ar lielu mīlestību un domājot labas domas. Lai 

pēc tam varētu atpazīt tieši savu kukulīti, tie tika izrotāti ar latvju rakstu zīmēm. Pa to laiku, kamēr maizīte 

atradās krāsnī, skolēni klausījās Vijas Kudi-

ņas aizraujošo stāstījumu par maizes vēsturi 

un nozīmi cilvēka dzīvē, demonstrēja dažā-

dus darbarīkus un traukus, kuri senatnē tika 

izmantoti maizes iegūšanā, sākot no graudu 

sēšanas līdz izceptam klaipam. Visam stās-

tījumam cauri vijās viena ļoti nozīmīga vēr-

tība – cilvēku cieņpilnā attieksme pret mai-

zi, jo apzinoties, kāds darbs tiek ieguldīts, 

cik cilvēku un kādas profesijas ir nepiecie-

šamas, lai maizīte nonāktu mūsu galdā, bēr-

nos veidojās apziņa, ka maize ir milzīga 

vērtība un ka pret to ir jāizturas ar cieņu. 

Vēlāk muzeja saimniece piedāvāja vairāku 

maizes šķirņu degustāciju, aicināja izgaršot 

katru šķirni, mācīja pareizi ēst rudzu maizi, 

lai patiesībā atklātu tās garšu buķeti. Un 

tikmēr jau mūsu veidotie klaipiņi bija izce-

pušies un burvīgā siltas maizes smarža pie-

pildīja visu telpu. Pateicoties maizītē 

“ierakstītajām” zīmēm, katrs viegli varēja 

atrast savu kukulīti. Neizsakāms prieks bija 

lasāms bērnu acīs paņemot silto klaipiņu 

rokās un sapņojot par to, kā to varēs aizvest 

mājās un uzcienāt vecākus, brāļus un māsas.  

Šī noteikti būs pati garšīgākā un labākā 

maizīte, ko viņi ēduši līdz šim.  

Pedagoģe karjeras konsultante  

Lolita Šmukste 


