
   

 

2016.gada septembris 

Septembris sakar 

Zeltainas pīnes 

Bērzu zaļajās krokās 

Un iemet krāsainu kļavlapu 

Taisni man rokās! 

 Brūni un spīdīgi 

Kastaņu bērni 

Pa taku pretī ripinās, 

Septembris saulpuķu galvās 

Saules pankūkas cepina... 

 Vēl stārķu parāde 

Brūnu tīrumu arumos, 

Bet skolas bērni 

Jau tālajam zinību ceļam 

Somas darina. 

 Sārti āboli zālē 

Un tīmekļu krelles 

Smilgu pelēkās burās, 

Bet daudzās sirdīs 

Jau degsmes un prieka 

Gunskuri kuras.  

 Septembris aicina 

Vasarā sakrāto gaismu 

Ienest skolā un klasē, 

Reizē ar smiekliem un 

čalām 

Tas jaunu zinību ceļos 

Prieku un krāsas iesēj..

( .I.Nagla) 

Visiem cilvēkiem, kas saistīti ar skolu, septembra sākums izmaina vasaras dzī-

ves ritmu, jo sākas jauns darba cēliens, sākas jauns mācību gads. 

1.septembris – tas ir laiks domām par nākotni, par tuvāko gadu, tas ir prieks par 

atgriešanos skolā un atkalredzēšanos, tas ir jauns piedzīvojums pirmklasniekiem un 

viņu vecākiem, 5.klasei, kam tagad būs jauna audzinātāja un daudz skolotāju, 

10.klasei, kas uzsāk skolas gaitas vidusskolā.  

Ar šiem vārdiem skola sagaidīja Riebiņu vidusskolas audzēkņus, viņu vecākus 

un viesus 1.septembra rītā. Un par ikvienu skolas bērnu, lielu vai maziņu, bez vecā-

kiem vai kopā ar tiem, priecājās klašu audzinātāji. Par to, kāda bija vasara, kas gai-

dāms šogad, kādas svarīgas lietas jāievēro – par to visu tika runāts audzinātāja stun-

dās. 

Pēc klases stundām visi pulcējās pie skolas uz svinīgo līniju. Skolas saimi uzru-

nāja skolas direktore, sveicot visus jaunajā mācību gadā, vēlot veiksmi un priecājoties 

par skolā paveiktajiem remontdarbiem. 

Ciemos bija ieradušies arī Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožin-

skis, senioru biedrības „Riebiņu varavīksne” pārstāvji, Riebiņu novada centrālās bibli-

otēkas bibliotekāre Svetlana Zahareviča un Riebiņu KC vokālais ansamblis. 

Svinīgajā līnijā pēc tradīcijas īpaši tika godināti pirmklasnieki, skolas saimes 

vismazākie un arī visaizkustinošākie skolēni un viņu vecāki. 

Lai bērniem 1.septembra līksme, zinātkāre un labās apņemšanās ir visa gada 

garumā! 

Lai vecākiem, skolotājiem un visiem skolas darbiniekiem ir pacietība, sapratne, 

izturība un gandarījums par savu darbu, mācot un audzinot jauno paaudzi! 

Direktora vietniece Rita Pudāne 
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Laba tradīcija—katram pirmklasniekam dāvanā privilēģiju karte. Karte sniedz lielisku iespēju no  šī gada  

23.septembra līdz 18.novembrim ūdens priekus baudīt par brīvu pašam pirmklasniekam. Viss kas ir nepie-

ciešams- divi pieaugušie ģimenes locekļi, un lieliska atpūta 4 stundu garumā  Līvu Akvaparkā var sākties!   

Mīļie vecāki! Skolas gaitu sākums bērnam atnes ne tikai pārmaiņas. Noskaņojieties tam, ka mainīsies 

visi jūsu ģimenes nedēļas plāni, brīvā laika programma un atvaļinājuma plāni. Ja līdz šim atskaites pun-

kti bija tikai darba uzdevumi, tagad pēkšņi arī bērnam ir obligāts stundu saraksts, kas jāņem vērā jums. 

Esiet pacietīgi: vienkārši ir nepieciešams laiks, kamēr bērns un visa ģimene pielāgojas jaunajai situāci-

jai un ir iespējams apvienot skolu, brīvo laiku un mājas darbus. Atbalstiet bērnu šajā vētrainajā sākuma 

posmā, nodrošinot mājās omulīgu gaisotni, jo bērns gūst daudz jaunu iespaidu un no viņa tiek prasīts 

ļoti daudz! 
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2.septembris jau pēc prognozēm solījās būt silts un saulains. Jā, tā arī bija. Tādu laiku īpaši 

novērtējām, jo šajā dienā visi devāmies ārā no telpām – bija MĀCĪBU PĀRGĀJIENA DIENA. 

Ko šai dienā guvām? Protams, izbaudījām atkalredzēšanās prieku, kopā būšanas spēku un 

enerģiju, atkal varēja izjust, ko nozīmē draudzība, atbildība, rūpes citam par citu, uzmanība, salie-

dētība. 

Un, ja jau bijām ārpus skolas 

telpām, nekur neizpalika arī 

sportiskas aktivitātes. 

Kamēr 2.-4. klase fotografē-

jās, „pazuda” audzinātājas. 

Bet to, kas ir pazudis, jāsa-

meklē! Tā nu mazajiem vis-

iem kopā bija pirmais uzde-

vums – atrast savas skolotājas. 

Galu galā viss beidzās labi, un 

katra pazudusī skolotāja tika 

veiksmīgi sameklēta. Kad tāds 

labs darbiņš izdarīts, var uzspēlēt arī kādu spēli un piedalīties stafetēs. Kā jau tas ierasts, stafešu 

norise bija ļoti emocionāla – ikviens juta atbildību 

par savu startu un centās izpildīt uzdevumu pēc 

iespējas labāk. 

Savukārt 5.-8.klase spēlēja pāru futbolu. Nezinā-

tāji droši vien jautās – kas tas tāds? Futbols, tikai 

visu laiku jāturas kopā ar savu pārinieku un arī 

ierasto vārtu vietā tādi mazi vārtiņi. Nemaz nav 

tik viegli bumbu tajos iemānīt! Kamēr vienas kla-

ses sīvi cīnījās ar bumbu un vārtiem, tikmēr citas 

sacentās virves vilkšanā. Arī šis cīkstēšanās veids ir ļo-o-oti emocionāls. Nu kā gan lai vienaldzīgs 

paliek malā stāvētājs, ja virves vilcēji tik ļoti grib 

katrs savus pretiniekus pārspēt. Un, jāsaka, te sva-

rīgs, protams, ir spēks, bet vēl nozīmīgāka ir saliedē-

tība un mērķtiecīga darbošanās komandā. 

Devītie un vidusskolas klases izmantoja ie-

spēju vēl pirms sporta stundām uztrenēt savu koordi-

nāciju un reakciju, jo viņi sacentās volejbola turnīrā. 

Un izskatījās, ka daudzi nav nekādi iesācēji šajā spē-

lē. Komanda un vēlreiz komanda – lūk, kas ir nepie-

ciešams labiem rezultātiem šajā spēlē! Jau tika pie-

minētas virves vilkšanas sacīkstes, arī lielie mērojās 

spēkiem un parādīja to, ka pārāki ir tie, kas savstarpēji ir vienoti un prot saskaņot savu darbošanos. 

Pusdienās ikviens dabūja 

gardu jo gardu biezputru, 

kādu prot izvārīt tikai mū-

su skolas pavārītes, un 

smaržīgu un spirdzinošu 

piparmētru tēju. 

Vai diena bija izdevusies? 

Kā gan citādi! Tik daudz 

pozitīvu emociju, sirsnī-

bas un prieka! 

Kopā ar visiem šo dienu 

izbaudīja Rita Pudāne 
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Riebiņu vidusskola ir saņēmusi vērtīgu dāvanu no SIA 

„Mikrotīkls” – bezvadu tīkla WiFi aprīkojuma komplektus. 

MikroTik izglītības iestādēm piedāvāja iespēju izveidot bezvadu 

datortīklu savā mācību iestādē, dodot pašu ražoto aparatūru bez 

maksas, uzstādīšanu un konfigurēšanu atstājot izglītības iestādes 

ziņā. Direktora vietnieks Guntis Tjarvja un datorlaborants Jānis 

Čižiks atsaucās piedāvājumam un 2016.gada aprīlī saņēma savai skolai bezvada tīkla iekārtu komplektu, 

rūpīgi izplānoja aprīkojuma pielietošanas iespējas skolas telpās. 

Latvijas uzņēmums “Mikrotīkls”, kas pazīstams arī kā MikroTik, dibināts 1996.gadā, tas nodarbojas ar 

datortīklu aprīkojuma ražošanu. Šobrīd MikroTik zīmols ir pazīstams visā pasaulē.  

Lai gan skolā arī pašlaik ir pieejams bezvadu internets, tomēr dažreiz saskaramies ar problēmām. Jaunais 

aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu bezvadu interneta pārklājumu visās skolas telpās.  Pateicamies SIA 

„Mikrotīkls” par dāvinājumu. Ir prieks un gandarījums, ja kāds uzņēmums atbalsta izglītības iestādi un 

palīdz uzlabot darba apstākļus, kas būtiski uzlabo mācību un izziņas procesus. Lai labie darbi vairo labo! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

Turpinoties jauna inventāra piegādēm mācību iestādēm, kas piedalījās „Maxima Latvija” organizē-

tajā izglītības atbalsta programmā „Savai Skolai”, jaunas preces mācību procesa modernizēšanai 

saņēma arī Riebiņu vidusskola. Galda tenisa komplekts ir mūsu! Sporta inventāra komplekts ir mūsu! 

Melnbaltais printeris un mūzikas centrs ir mūsu! Portatīvais dators, videokamera un fotokamera  ir mūsu! 

Mazā interaktīvā enciklopēdija un kinētiskās smiltis ir mūsu! 

Šaubas par to, vai piedalīties projektā neradās, jo papildināt un no-

mainīt esošo mācību līdzekļu klāstu ir būtiski vienmēr. Uzlīmju 

krāšanas procesā iesaistījās visi – skolēni, vecāki, skolas atbalstītāji. 

Parasti uzlīmes uz skolu nesa skolēni, taču arī vecāki, skolas absol-

venti un atbalstītāji ieradās ar sakrātajām uzlīmēm un interesējās, 

vai nepieciešamajām precēm būs sakrāts pietiekošs daudzums uz-

līmju. Milzīgu paldies par ieguldīto darbu sakām skolas apkopējai 

Annai Poļakovai! 

Iegūtās preces ļoti noderēs un viennozīmīgi var teikt, ka ieguvēji 

būs visi – gan skolēni, gan skolotāji.  

Dalība izglītības atbalsta projektos ir viens no veidiem, kā varam 

skolai iegūt tai nepieciešamās lietas. Tādēļ aktīvi piedalāmies dažā-

dos projektos, ar kuru palīdzību jau esam skolai ieguvuši daudz vēr-

tīga inventāru un telpas.   

Paldies vecākiem, skolēniem, klašu audzinātājiem, pedagogiem un 

tehniskajam personālam, skolas absolventiem par atbalstu Maxima 

akcijā "Savai skolai"! Paldies par uzticību Riebiņu vidusskolai! 

Vienā solī ar 21.gadsimta moderno tehnoloģiju attīstību „soļo” sko-

las pedagoģiskais kolektīvs.                            

Ar cieņu, skolas direktore Ineta Anspoka 

Noslēdzoties „Maxima Latvija” organizēta-

jai izglītības atbalsta programmai „Savai 

Skolai”, 1028 izglītības iestādes visā Latvijā 

savā īpašumā ieguva sporta inventāru, 

mūzikas centrus, prin- terus, datorus un 

citas mācību procesa modernizēšanai nepieciešamās lietas gandrīz 1 miljona eiro vērtībā. 
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10.septembrī Dravnieku pamatskolas stadionā notika kārtējais novada turnīrs futbolā. Uz laukuma izgāja 4 koman-

das no Sīļukalna, Dravniekiem, Galēniem Riebiņiem. Visas ļoti līdzvērtīgas spēles tehnikā, bet dažādas sportiskajā 

niknumā. Mūsu skolas bijušo un esošo skolēnu komanda bija iejūtīgāka pret mazajiem Dravnieku futbolistiem, un 

tas bija izšķirošais, lai saņemtu bronzas, nevis zelta medaļas. Prieks par mūsu skolēniem, viņu meistarību un labes-

tību spēlē. Paldies, komandas kapteinim Artūram Stabulniekam, par komandas saliedētību un organizēšanu cīņai. 

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

  

 

. 

9.septembrī visi aktīva dzī-
vesveida cienītāji tika aici-
nāti uz Vārkavu piedalīties 
piedzīvojumu skrējienā 

"Vārkavas bezceļi - 2016". Dalībnie-
kiem bija iespēja pārbaudīt savus 
spēkus un izturību 6700 m garā dis-
tancē. Trase izrādījās tiešām pie-
dzīvojumiem bagāta, jo nācās pār-
varēt gan pļavas, tīrumus, purvu un 
mežu, gan arī upi. Ne viens vien 
skrējējs ir pazaudējis apavus stie-

gošajā purvā. Arī mūsu 
skolas 7.klases audzēknis 
Aivis Golubevs finišu sa-
sniedza zeķēs, un tas at-
maksājās ar gūto 3.vietu. 
Raivis Šeršņovs (8.kl.) un 
Laura Stabulniece (9.kl.) 
arī cīnījās kā lauvas, taču 
viņi solījās par vietām pacī-
nīties vēl arī nākamgad. 

Sporta skolotāja S. Vulāne 
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Ja ir vēlme īsam, mierīgam piedzīvojumam to pilnīgi noteikti spēj sniegt Latvijas upes. 

 Mūsu mērķis—Dubnas upe. Kopumā nobraucam 15 kilometrus un šoreiz iztikām bez lie-

lās piknika pauzes, maizītes un citus labumus apēdām tur pat laivās sēžot.  

Tā vien šķiet, ka pieredzējušie “laivotāji” ir pietiekami rūdīti upes šķēršļu pārvarētāji. Katrai 

situācijai ir piemeklēta atbilstoša stratēģija un laivu vilkt krastā var tikai tad, kad tiešām nav 

izejas. Zemu nokritis koks vai zari nozīmē iegulšanos laivā, kas sagādā gandrīz tikai pozitīvas 

emocijas. Upē dziļāk iegrimis koks nozīmē kārtīgu ieskrējienu un elegantu pārslīdēšanu pāri. 

Upē sekli iegrimis koks nozīmē, ka jāceļas kājās jāizkāpj ar vienu kāju uz koka un, pārnesot 

svaru prom no laivas, jāšļūc pāri. Koks, kas tikai knapi iegrimis ūdenī nozīmē, ka visi sakāpj uz 

koka un laivu vienu paši draudzīgi pārvelk pāri. Un tā tālāk, katrai nākamajai ķezai ir savs risi-

nājums, kas ļauj minimāli saslapinoties un nevelkot laivu laukā no upes tikt pāri gandrīz jebku-

riem šķēršļiem. 

 Šķēršļi uz upes ir laba izkustēšanās un pietiekami liela jautrība un kamēr vien starplaikos 

starp sakritušajiem kokiem ir iespēja kādu brīdi iemērkt airi ūdenī viss ir kārtībā. 

 Arī šajā braucienā mums bija viens vai pat neviens “apnesiens”. Varam tikai un vienīgi 

apgalvot, ka tas ir vienreizējs laika pavadīšanas veids, it sevišķi, ja brauciens ilgst nesteidzoties. 

Paldies Riebiņu vidusskolas skolas padomes dalībniekiem Jānim Pauniņam, Jurim Čižikam, 

skolēnu pašpārvaldes vadītājai Evijai Meluškānei. 

 Ir apnikusi pelēkā ikdiena, ir nepieciešams atpūsties. Aktīvi atpūsties. Labs veids kā aktī-

vi atpūsties ir doties laivu braucienā kopā ar ģimeni, draugiem vai darba kolēģiem.  

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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17.septembrī norisinājās Vārkavas 8. čempio- nāts vieglatlētikā. Tas pulcēja aktīvākos sportistus, 

kuri vasaras sezonā nezaudēja formu un vēlējās sevi  apliecināt arī sacensībās. Ar medaļu guvumu mājup atgriezās 

gandrīz visi mūsu skolas sportisti. Evija Meluškāne bija otrā labākā tāllēkšanā (3,40) un 1500m skriešanā (6:50,47). 

Viktorija Pauniņa savā vecuma grupā tāl-

lēkšanā ierindojās 3.vietā (3,71). Šķēpa 

mešanā ar augstvērtīgu sniegumu 1.vietu 

izcīnīja Armands Briška (37,84), aiz viņa 

sekoja Adriāns Bergmans ar otro labāko 

rezultātu (31,71). Mārīs Paldiņš 400m 

skrējienā izcīnīja 2.vietu (58,53). 1500m 

skrējienā, kā parasti, neatlaidību un raksturu 

parādīja Arturs Srtabulnieks, ierindojoties 

l a b ā k o  t r i j n i e k ā  a r  r e z u l t ā t u 

4:43,69.Apsveicam medaļniekus! 

 Starpnovadu skolu futbola sacensības 6.-7. klašu grupā šogad pulcēja veselas 13 komandas. A r ī 

Riebiņu vidusskolas audzēkņi ņēma dalību turnīrā. Komandas sastāvā: R. Luriņš, D. Rukmans, D. Ivo Lei-

tāns, H. Griboniks, A. Kovaļs, A. Kita-

jevs, Ē. Ļeonovs, U. Pauniņš, M. Žukovs 

un I. Smoļins. Lai kvalificētos ceturtdaļ-

finālam, komandai apakšgrupā bija jāie-

ņem vismaz 2. vieta- tas arī izdevās. Zēni 

pirmajā mačā nospēlēja neizšķirti pret 

Līvānu 1.vsk. (0:0). Pēc tam ar minimālu 

zaudējumu piekāpās Preiļu 1.psk. (0:1) 

Uzvarēt izdevās Rušonas psk. komandu 

(1:0).Svarīgos vārtus guva Harijs Gribo-

niks. Cīņā par pusfinālu gan nācās pie-

kāpties un atzīst PVĢ pārsvaru (0:1). 

Līdz ar to turnīrs bija beidzies, bet nu 

jāgatavojas telpu futbola sacensībām. 

  

Septembris ir bagāts ar dažādiem sporta notikumiem un rudens kross 

ir neatņemama tā sastāvdaļa. Šogad, lai noskaidrotu ātrākās komandas, 

starpnovadu skolas vienkopus pulcējās 21.septembrī Vārkavā. Paldies 

mūsu skrējējiem par dalību sacensībās. Lai gan netika gūtas vietas, 

visi bija lieli malači! 

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne 
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Ikgadējā Drošības nedēļa arī mūsu skolā šajā mācību 

gadā norisinājās dažādas aktivitātes. Īpašās nodarbībās 

ir noskatītas filmas par drošību, ir zīmēts un runāts, tā-

pat ir apgūtas tīri praktiskas iemaņas. Jauki, ka ir iespē-

ja apmeklēt CSDD mācību klasi Valsts policijā Preiļos. 

5.klase Drošības nedēļas ietvaros zīmēja zīmējumus 

par tēmu „Drošība un risks”. Visi skolēni zīmēja ar lielu in-

teresi un aizrautību. Zīmējot skolēni atzina, ka galvenais 

mūsu dzīvē ir drošība un nav vērts riskēt, jo riskējot var no-

darīt sev vai apkārtējiem pāri. 

2.klase un 6. klašu skolēni apmeklēja policijas 

CSDD klasi. Skolēni dalījās arī savos iespaidos: 

„Pēc CSDD klases nodarbības mēs apskatījām jaunās 

policijas mašīnas, kas man likās ļoti interesan-

ti.” (Ē.Savostjanova) 

„Bija ļoti interesanti apskatīt visus policijas kabinetus, man bija liels pārsteigums, kad ieraudzīju, cik polici-

jas darbiniekiem ir medaļu un uzvaras kausu. Man ļoti patika at-

bildēt uz uzdotajiem jautājumiem par drošību, tie bija viegli, bet 

atbildot uz dažiem jautājumiem bija jāaizdomā-

jas.” (A.Mihailova) 

„Man ļoti patika apskatīt policijas iecirkņa telpas.”(A.Kitajevs) 

„Man ļoti patika apskatīt policijas jauno automašīnu. Mani ieprie-

cināja, ka mēs atkārtojām drošības noteikumus.” (R.Vjakse) 

„Man patika staigāt pa policijas kamerām. Bija interesanti klausī-

ties par drošību.” (A.Catlakšs) 

„Man patika policijā! Mēs atkārtojām drošības noteikumus, kā arī 

saņēmām simboliskas dāvanas par to, ka atbildējām uz jautāju-

miem par drošību. Apskatījām policistu darba vietas. Bija intere-

santi!” (A.Jemeljanova) 

„Man likās interesanti apskatīt cietuma kameru, bet nokļūt tur 

nevēlos!” (Ē.Ļeonovs) 

„Man patika policijas mašīna. Patika cietuma 

kamera. Kā arī patika atkārtot drošības 

noteikumus.” (U.Pauniņš) 

„Man patika policijas mašīnas un cietuma 

kamera.” (A.Koļesņikovs) 

„Man patika apskatīt jauno policijas mašīnu, 

klausīties par drošības noteikumiem un 

v ē l ā k  a t b i l d ē t  u z  j a u t ā j u -

miem.” (S.Verza) 

„Policijā man ļoti patika, kā viņi strādā. Ma-

n u p r ā t ,  v i ņ i e m  i r  b ī s t a m s 

darbs.” (V.Givoina) 

6.klasēm bija iespēja noskatīties visiem kopā dokumentālo filmu „Risks. Garšīgais un Indīgais” pēc filmas no-

skatīšanās visi, kā viens nonāca pie secinājuma, ka nav vērts riskēt un pirmajā vietā vienmēr jābūt drošībai. 

9.klases „Drošības nedēļas” ietvaros noskatījās dokumentālo filmu „Risks. Garšīgais un indīgais”. Skolēni 

filmu skatījās ar patiesu interesi un pēc filmas noskatīšanās labprāt pārrunāja redzēto un izteica savas domas 

par drošības nozīmi un risku. 

„Drošības ir svarīga, jo tā ir robeža starp dzīvi un nāvi.” (J.Vaivode) 

„Drošība – tā ir galvenā daļa no dzīve, nebūsi drošs varēsi nomirt.”(A.Bergmans) 

„Drošība ir svarīga, jo tā var izglābt tavu dzīvību.” (L.Stabulniece) 

Informāciju sagatavoja 6.a klases audzinātāja Antra Bufala 
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Rudens ir gadalaiks, 

kad daba visspilgtāk 

spēlējas ar krāsām. 

Komponisti to ap-

dzied dziesmās, 

dzejnieki un rakst-

nieki sacer literāros darbus, bet mākslinieki, 

tāpat kā daba, spēlējas ar krāsām, iemūžinot 

tās gleznās.  

20.septembrī mūsu skolas audzēkņi 

piedalījās VI Riebiņu novada jauno māksli-

nieku miniplenērā, kas šogad notika Rušonas 

pamatskolā. Plenērs ir viens no mākslinieku izpausmes veidiem. Ko tad gleznoja mūsu mākslinie-

ki? Karina Komlačova (8.kl.) un Amanda 

Klindžāne (5.kl.) izvēlējās gleznot Jašas upes 

ainavu. Anastasijas Kuzmenko (11.kl.) darbā 

tika atspoguļota koku lapotņu zaļo toņu 

daudzveidība. Savukārt Austra Katkeviča 

(10.kl.) un Diāna Berovska (11.kl.) deva 

priekšroku ainavai ar stafāžu.  

Paldies vizuālās mākslas skolotājai Rutai 

Vjaksei par skolēnu intereses rosināšanu un 

iedrošināšanu gleznot dabā. Īpašs paldies sko-

las direktorei Inetai Anspokai par skolēnu 

talantu pilnveidošanas iespējām un atbalstu. 

Riebiņu novada Mākslas jomas  

MK vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža. 

19.septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. 

Riebiņu vidusskola prestižo starptautisko Zaļo karogu  saņem jau 8.gadu pēc kārtas, kas iespējams tikai 

sadarbojoties skolotājiem, audzēkņiem, vecākiem un tehniskajiem darbiniekiem. Uz Zaļā karoga saņem-

šanas ceremoniju devās Ekopadomes dalībnieki Sanita Upeniece, Juris Čižiks, Ineta Anspoka. 
  
Ekoskola ir zaļo iespēju skola. Programma piedāvā ietvaru pastāvī-
gām zaļām aktivitātēm skolā, to skaitā arī visiem citiem zaļajiem 
projektiem, kurus skola vēlas īstenot. Ekoskolai ir jāievēro konkrēts 
darba ritms, un tas sastāv no septiņiem soļiem, kas skolai jāīsteno 
katru gadu, kā arī no tēmām, kas katru gadu ir jāmaina. Ekoskolu 
kustības veiksmes pamatā ir iespēja katrai skolai izvēlēties sev atbil-
stošus mērķus – gan piemērotus skolēnu vecumam, gan iespējām, 
gan pieredzei. Zaļo karogu piešķir galvenokārt par veiksmīgu darba 
procesu, rezultātiem. Liekas galvenais rezultāts skolā jau ir bērnu 
izglītība, viņu sapratne, zināšanas par ilgtspējīgas attīstības jautāju-
miem un iegūtā zaļā domāšana, kas, cerams, paliks uz visu mūžu.   

Darīsim kopā visu iespējamo, lai arī nākamajā gadā pie mū-

su skolas plīvotu Zaļais karogs un lai vienmēr, ejot garām 

Riebiņu vidusskolai, varētu lepoties par padarīto darbu ! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Dzejas dienas jau pāri pusgadsimtam 

katru septembri aicina, sauc, vilina. Vispirms jau 

pašus dzejniekus un dzejas mīļotājus. Un tomēr ne 

tikai. Arī tie, kas vēl nav īpaši iedraudzējušies ar 

dzeju, var atrast iespēju ie- saistīties un līdzdarboties: klausoties un 

rakstot, zīmējot un dziedot. 

Šogad daudzās kla- sēs noritēja īpašas dzejas stundas. 

 1.-4.klases skolēni dzejoļus lasīja un klausījās, un arī vērtēja 

cits citu skolas lapenītē, ugunskura vietā. „Sīki, mazi dzejolīši” – 

tā saucās šis sākumskolas stundu cikls, kas mazo cilvēku padara par Lielo Lasītāju. 

 Arī daudzās pamatskolas klasēs literatūras skolotāji novadīja dzejas stundas. Īpašas tās izvērtās 

klasēm, kas mēroja ceļu uz Riebiņu novada centrālo bibliotēku pie mūsu ļoti labiem un uzticamiem sadarbī-

bas partne- riem. Tā 7.klase ar skolotāju Ritu Pudāni ap-

skatīja bibli- otēkā jaunākās izstādes. Vienu, kas veltīta 

mūsu novad- nieka Jāņa Streiča, izcilā latviešu kinorežisora, 

80 gadu jubi- lejai, bet otro – ceļojošo izstādi no LNB 

„ D z e j a s brauciens”. Tad 

visiem bija iespēja paspīdēt 

ar savu eru- dīciju un saņemt 

mazu, saldu balviņu no dzejas 

poda. Pats 

neparastākais 

p a s ā k u m s , 

kurā iesaistījās gan skolēni, gan skolotā-

ja, bija „Dzejas celtie tilti” – iepriekš sa-

gatavotu dzejas rindu rakstīšana uz trotu-

āra. Arī 5., 8. un 1.klases skolēni viesojās 

bibliotēkā. Piektie rakstīja savus dzejoļus 

radošajā darbnīcā „Rakstu savu dzejolī-

ti”, astotie apskatīja izstādes, bet pirmajai 

klasei tas bija „Ceļojums pa bibliotēku”. 

 Savukārt vidusskolēni un astotā klase noklausījās bibliotekāres Gu-

nas Bramanes saistošās lekcijas par Ojāru Vācieti, Imantu Ziedoni un Aleksandru Čaku. Visi klausītāji 

atzina, ka tās bija neparastas un interesantas nodarbības. 

Skolas vestibilu Dzejas dienu laikā rotāja arī rokrakstu parādes „100 labi vārdi Latvijai” dalībnieku, 

5.-11.klases skolēnu, darbi. Skolēni centās ne vien rakstīt glīti, bet arī pateikt savai Dzimtenei kaut ko labu 

un skaistu, gatavojoties tās simtgadei. 

Šogad Dzejas dienu atskaņas iesniegsies pat oktobrī, jo skolas labākie mākslinieki gatavo savus 

zīmējumus izstādei „Es ilustrēju dzejoli”. 

Šajās Dzejas dienās bija gan tradicionālas formas, gan kaut kas novatorisks, jo katram ir jārunā par dzeju 

sev saistošā un pieņemamā veidā. Šogad viens no ilglaicīgākajiem kultūras pasākumiem noslēdzies, bet, kā 

sacīts vietnē facebook.com “Dzeja ir bezgalīga. Tā turpinās arī pēc Dzejas dienas oficiālajiem notikumiem.” 

https://www.facebook.com/dzejasdienas/
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Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā «Olimpiskā diena 2016» 

šogad notiks 23.septembrī 531 norises vietā visā Latvijā, kas kopā plāno 

pulcēt jaunu pasākuma dalībnieku skaita rekordu – 123 353 dalībnieku no 

95 Latvijas novadiem un pilsētām. Pasākuma devīze ir «Padod bumbu!».  

Izglītības iestāžu audzēkņi iepazīsies ar volejbolu un tā spēles 

noteikumiem, piedalīsies stafetēs un citās sporta sacensībās, kā 

arī radošajos konkursos. Papildus vienojošajiem pasākumiem 

organizētāji «Olimpiskās dienas 2016» norises vietās tiek aici-

nāti izstrādāt savu individuālo pasākumu programmu, lai pla-

šāk popularizētu olimpiskos sporta veidus un olimpiskās idejas.  

Izskanēja kārtējā Olimpiskā diena Riebiņu vidusskolā un  novadā. Skolā notika tradicionāla olimpiskā karoga pacel-

šana un rīta rosme. Ar volejbola vēsturi un tehniku mūs šogad iepazīstināja Andris Pastars un Ainārs Bernāns. Kopā 

ar šiem „olimpiešiem” dažādos veidos  padevām volejbola bumbu skolas pagalmā, vērojām viņu izpildījumā augšējās 

piespēles un devām „pieci”’ gariem volejbolistiem. No plkst. 11.00 

9.klases komandas no Riebiņu novada skolām cīnījās par LOK dāvāto 

balvu. Lai tiktu pie galvenā kausa vajadzēja pierādīt sevi spēlē pie 

volejbola tīkla, kā arī uzdevumos ar volejbola elementiem. 9 klašu 

zēni parādīja cīņas garu un komandas darbu. Sīvā cīņā ar Galēnu vie-

naudžiem, kausu izcīnīja mūsējie Arī balva kā 

labākajam pārim apakšējo piespēļu uzdevumā 

tika piešķirta - Adriānam Bergmanim un Kris-

tapam Lisicinam. Kā vērtīgākais komandas ser-

vētais izrādījās- 

Vikentijs Trofi-

movs. Paldies 

LOK, novada 

domei un Riebi-

ņu vidusskolas 

direktorei par sarūpētām balvām. Neviens nepalika nepamanīts, neizcelts un pār-

steigts. Labo emociju pasākums dod spēku visam mācību gadam!                                   

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

Zināšanai 
 Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo 

Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai cilvēkos vairotu olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, 

cieņu. 

 LOK «Olimpisko dienu» rīko olimpiskās kustības popularizēšanas nolūkā, apliecinot savu atbalstu olimpiskajiem 

ideāliem, veselīgam dzīvesveidam un godīgas spēles principiem sportā. 

 Ar katru gadu minētie sporta svētki kļūst populārāki. Sākotnēji LOK tos organizēja kā «Olimpisko skrējēju dienu» 

Rīgā. 2003.gadā skrējieni tika organizēti arī olimpiskajos sporta centros ārpus Rīgas, bet 2008.gadā tie pārauga plašākā 

pasākumā – «Olimpiskajā dienā», kurā paralēli sporta aktivitātēm ir iespēja tuvāk iepazīties ar olimpiskajiem sporta vei-

diem, klātienē satikt olimpiešus un kopā ar viņiem izmēģināt dažādus sporta veidus. 

 «Olimpiskās dienas» norisi Starptautiskā Olimpiskā komiteja atbalsta kopš 1987.gada, aicinot pasaules valstu naci-

onālās Olimpiskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu. LOK aicinājumam pievienojās 1992.gadā. 
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Īpašo balvu – sudrabpakavsaktu – piešķir vienreiz gadā, septembrī, sagai-

dot katoļu garīdznieka un pedagoga, Latgales pirmās atmodas darbinieka, 
monsinjora Nikodema Rancāna dzimšanas dienu. Konkursu organizē Latga-
liešu kultūras biedrība sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Šogad 
balvas pasniegšanas ceremonija notika 24.septembrī Ludzas Tautas namā.   

Konkursam tika pieteikti 16 pretendenti no Rēzeknes, Preiļu, Dagdas, Baltinavas, Ludzas, Kārsa-
vas, Riebiņu un Viļānu novadiem, pārstāvētas bija 12 izglītības iestādes. Izcilākie pedagogi tika 

pieteikti, pamatojot to profesionālo sniegumu un sasniegumus 
pēdējo mācību gadu laikā. 
Riebiņu vidusskolas administrācija un kolektīvs sveic skolotāju 
Diānu Bravacku kā Nikodema Rancāna specbalvas laureāti no-

minācijā „Par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, 
stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību un audzinā-
šanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes 
popularizēšana, darbs ar vecākiem). Novēlam arī turpmāk gūt ie-
dvesmu no darba ar skolēniem un palīdzēt tiem attīstīt savas ko-
munikācijas un radošās prasmes! 
Vislielākais pretendentu skaits bija nominācijā “Inovācijas izglītī-

bā”. Šai nominācijā bija pieteikta arī Preiļu 1.pamatskolas un Riebiņu vidusskolas skolotāja Dig-
na Prodniece. Kaut arī galveno balvu skolotāja šoreiz nesaņēma, par savu radošo darbu viņa ir 
pelnījusi kolēģu un skolēnu cieņu un atzinību, tāpat kā visi 16 konkursam izvirzītie pedagogi.   

 Sarīkojumu skanīgi kuplināja Ludzas TN koris “Austrumstīga”, 
sieviešu vokālais ansamblis “Iedvesma” un Tihovsku ģimene no 
Ludzas. Laureātus ar krāšņiem ziediem sveica kolēģi, draugi, 
tuvinieki, tā apliecinot šī notikuma īpašumu, jo šāda balva Lat-
gales pedagogiem ir vienīgā. 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika „Zinātnieku 
nakts 2016”. Ikvienam interesentam tika piedāvātas daudz-
pusīgas aktivitātes par tēmu „Tehnoloģijas un dzīves kvalitā-
te”. RTA, kas no 1. janvāra ir mainījusi savu statusu, no Rē-
zeknes Augstskolas kļūstot par Rēzeknes Tehnoloģiju akadē-
miju, aicināja ikvienu interesentu būt klāt zinātnes iepazīša-
nas svētkos Rēzeknē. Akadēmijas plašajās telpās bija iespēja sekot līdzi dažādiem aizraujošiem eksperimentā-
liem demonstrējumiem, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, tādā veidā atraktīvi iepazīstot zi-
nātnes neparasto pasauli. Šogad Rēzeknē pasākums notika jau devīto reizi, apliecinot, ka zinātnes iepazīšanas 
svētki septembra izskaņā ir kļuvuši par skaistu tradīciju, pulcējot lielus un mazus apmeklētājus. 

 30.septembrī Riebiņu vidusskolas 9.-12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties RTA ik-

gadējā pasākumā „Zinātnieku nakts”, kura ietvaros skolēniem bija iespēja tuvāk iepazī-

ties ar šīs augstskolas piedāvātājām programmām un studiju 

virzieniem. Skolēni varēja izvēlēties darbošanos dažādās ra-

došajās darbnīcās un interaktīvajās nodarbībās, kas saistītas 

ar plaša loka interesēm: inženierzinātnes, valodu pratība, ro-

botika, mode un dizains, tehniskie sasniegumi u.c. Kuplā sa-

stāvā esam apmeklējuši aizraujošās interaktīvās nodarbības 

„Mana patība kā dzīves kvalitāte: es valodās un digitālajos rīkos”, „Laimes lācis – Dzīves 

kvalitāte”, kā arī iesaistījāmies praktiskajā nodarbībā „Informācijas tehnoloģiju attīstības 

tendences”, kurā bija iespēja pārbaudīt sava mobilā telefona starojuma intensitāti. Patika 

arī „Nakts orientēšanās” pa RTA, kuras mērķis bija tuvāk iepazīties ar augstskolas ēkām 

un objektiem tajās. 

Šāda veida pasākumi ir laba iespēja skolēniem sākt aizdomāties par saviem nākotnes plā-

niem un profesijas izvēli, tie palīdz apzināties savas intereses. Prieks arī, ka reģionālās 

augstskolas tādu izdevību piedāvā, jo studiju izvēle vienmēr ir viens no sarežģītākajiem 

procesiem, pat tad, ja ir izraudzīta nozare, kurā strādāt. Apmeklējot šo pasākumu, esam 

paplašinājuši savu redzes-

loku un kļuvuši pieredzes 

bagātāki karjeras izglītības 

jomā. Lielu paldies gribas 

teikt Riebiņu vidusskolas 

direktorei Inetai Anspokai 

par sniegto atbalstu skolē-

nu motivēšanā iesaistīties 

šajā pasākumā un trans-

porta organizēšanu. 

10.klases audzinātāja  

Natālija Smukša 



14  

 

30.septembrī skolā notika Miķeļdienas tirdziņš. Tas 

ir tradicionāls pasākums, kurā iesaistās visi – skolē-

ni, skolotāji, skolas darbinieki, un, protams, skolē-

nu vecāki. Netrūka gribētāju gan tirgot, gan pirkt. 

Tirgošanā vairāk iesaistījās jaunāko klašu skolēni - 

paldies vecākiem par atbalstu un palīdzību tirgoša-

nas procesā! Vecāko klašu skolēni labprāt 

pirka saražotus gardumus.  

 

 

Sākumskolas skolēniem ļoti patika meistardar-

bnīca, kuru vadīja Karīna (8.kl.) un Amanda 

(6.kl.). Ļoti drau-

dzīgā gaisotnē 

un „garšīgā” no-

skaņojumā mūsu 

skolā sākās pēdē-

jā septembra die-

na! 

4.b klases audzinātā-

ja Anna Meluškāne 


