
    Riebiņu vidusskolas avīze “Varavīksne” 

 

2015.gada novembris 

 Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu 

mazais pārgājiens”, kurš šogad notiek jau 9 

reizi, piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un 

profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības 

pulciņi un mazpulki, kuri, iepazina meža ietekmi uz 

savu pagastu, novadu, pilsētu un Latviju. Šogad 

konkursam iesūtīti 190 kolektīvu darbi. Konkursa 

komisija: rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, 

Zemkopības ministrijas Meža departamenta pārstāve 

M ā r a  M ī k u l e ,  L a t v i j a s 

Kokrūpniecības federācijas 

izpilddirektora asistente Ieva 

Erele un biedrības „Zaļās mājas” 

valdes loceklis Kristaps Ceplis.  
 

1.-3.vietas ieguvēji bija aicināti uz noslēguma pasākumu š.g. 4. novembrī Mežaparka 

estrādes telpās. Skolēniem tā bija pārsteigumu un atklājumu diena. Izstādē par meža nozari “Iepazīsties – Koks!” 

uzzinājām kādos veidos mēs koksni izmantojam savā ikdienā. Jaunieši no zinātkāres centra “Zili Brīnumi” parādīja 

dažādus  eksperimentus ar sauso ledu un ziepju burbuļiem, uzsverot to, ka vienmēr vajag ievērot drošības noteikumus. 

Bērniem bija iespēja darboties dažādās, ar koku un mežu saistītās darbnīcās.  

Gandarīti par notikušo, ar dāvanām un Lielo balvu – 300EUR ekskursijas transporta pakalpojumu 

apmaksai,  trešo klašu skolēni atbrauca mājās. Bet skolotājas – ar prieku, ka darbs ir novērtēts un ideju kādā 

ekskursijā brauksim pavasarī. Pateicamies skolas direktorei un novada domei par transporta organizēšanu! 

Klases audzinātājas Solvita Volonte un Anna Meluškāne 

Laikraksta Diena mūsdienu zināšanu pārbaudes konkursā 9. klašu skolēniem Kas 

notiek? šogad uzvaru svinēs 121 skolēns. Konkurss šogad pārsteidza ar īpaši 

āķīgiem jautājumiem par aizvadītā gada notikumiem Latvijā un 
pasaulē. Ir noskaidroti zinošākie devītklasnieki, vērtējot vairāk 

nekā 11 000 skolēnu darbus no Latvijas skolu 586 klasēm. 

Zinošākie devītklasnieki ar skolu pārstāvjiem 27. novembrī 

tiek aicināti piedalīties svinību dienā Rīgā, tās ietvaros plānota 

vizīte pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. 
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D e s m i t o  k l a š u 

skolēni ir pilntiesīgi 

vidusskolēni tikai 

tad, kad pārdzīvojuši 

iesvētības, un šis 

piedzīvojums mūsu 

skolā notiek katru 

gadu. ‘’Jauniņie’’ to 

vienmēr sagaida ar 

t ī r i  v e s e l ī g u 

uztraukumu. Mazliet 

trakas, bet tomēr 

saudzīgas idejas 

m o k a  a r ī 

vienpadsmito galvas, 

jo viņiem jāizdomā 

scenārijs no sākuma 

līdz galam. Protams – 

kā tad var iztikt bez 

pārģērbšanās! Arī 

šogad bija izdomāta interesanta pārģērbšanās – 

desmitie iejutās savu iemīļotāko klaunu lomās. Bija 

arī dažādi „atslodzes” uzdevumi un spēles. 

Skolēni parādīja savu atraktivitāti, 

saliedētību un sportisko garu. 2015./2016. mācību 

gada 10.klase ir pievienojusies skolas 

saimei un pārstāvēs turpmāk savu skolu 

lepni un ar prieku. Paldies 11.klasei - 

pasākuma organizētājiem, īpaši klases 

audzinātājai Innai Zenovjevai ! 

Vides izglītības pasākums  

,,Savā Latvijā mēs varam dzīvot 

ATBILDĪGI!’’ 
4. novembrī SIA „ALAAS” (Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība) sadarbībā ar Latgales Ekoskolām – Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju un Dricānu vidusskolu, 

organizēja interaktīvu pasākumu vides izglītībā. Pasākums tika organizēts Latvijas Ekoskolu 

Globālās rīcības dienu ietvaros 6.-12.klašu skolēniem . Ar šo notikumu organizatori vēlējās 

ieskandināt patriotisko novembra mēnesi un 

mudināt pasākuma dalībniekus padomāt par 

to, cik svarīgi ir savā Latvijā dzīvot, rīkoties 

un būt atbildīgiem.  

Dalību interaktīvajā pasākumā ņēma 

arī Riebiņu vidusskolas EKO pulciņa 

vadītāja S. Upeniece un 10. klases 

skolnieces E. Meluškāne, D. Berovska un 

I. Boļšakova. Dalībniekiem bija iespēja 

izgatavot „zaļas lietas” radošajās darbnīcās, 

izspēlēt izglītojošas spēles un apgūt dažas 

jaunas prasmes. 

Riebiņu vidusskolas Eko pulciņš aicina 

ikvienu pieņemt atbildīgus lēmumus 

domājot par mūsu zemi – Latviju.  
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6. novembrī Rīgā augstskolas "Turība" zālē notika  
 konference "Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”.  

 

Mūsu skolu konferencē pārstāvējām mēs ar Jolantu un skolotāja Silvija. „Draudzīgas skolas" forumi 

un konferences vienmēr ir bijušas aizraujošas, arī šī gada konference nebija izņēmums. Es ļoti vēlos piedalīties šāda veida 

pasākumos, jo var uzzināt daudz jauna, gūt pieredzi no citiem un dalīties arī ar savu. 

Šogad lekcijas bija par cilvēku uzvedību sociālajos tīklos. Bieži cilvēki sociālajos tīklos uzvedas pavisam nekontrolēti 

un bravūrīgi, nemaz nepadomājot par to, kā tas vēlāk var ietekmēt viņu nākotni.  Artūra Medņa stāsts par interneta drošību, 

izaicinājumiem un briesmām man likās 

visinteresantākais. Pirms ko darām, ir jāpadomā 

divreiz. Nedrīkst naivi ticēt svešiem cilvēkiem, to 

mudināja saprast Net-Safe Latvia Drošāka interneta 

centra vadītāja Maija Katkovska. Pēc šīm lekcijām 

pārcilāju galvā visu, ko esmu darījusi sociālajos 

tīklos.  

Konferencē skolēnus sadalīja 10 grupās, 

kurās mēs diskutējām par dažādiem jautājumiem. 

Mana grupa apsprieda, kā skolēnu vēlmes var 

nonākt līdz reģionālajai valdībai un valsts līmenim. 

Mēs  stāstījām savus veiksmes stāstus un dalījāmies 

pieredzē. Vēl viens no jautājumiem bija par 

parlamenta darbu. Viena meitene no manas grupas 

izteica ļoti interesantu domu : "Labs līderis stāv 

priekšā un vada, nevis stāv aizmugurē un kliedz: 

"Dariet, dariet!". Es viņai piekrītu, līderim ir jābūt 

tādam, kas pats  visur piedalās un ar savu piemēru 

iedvesmo citus.  

Galvenās konferencē gūtās atziņas, kurās 

der ieklausīties katram: 

1. Internetā nepazūd NEKAS. . 

2. Pirms ievieto informāciju vai foto publiskajā vidē, padomā, vai tu to gribēsi redzēt vai lasīt pēc pieciem gadiem.  

3. Nedari internetā to, ko tu nedarītu reālajā dzīvē. 

4. Šobrīd pasaulē 75% darba devēju ievāc informāciju sociālajos tīklos, pirms pieņem pretendentu darbā. 

5. Atceries - bērnu un pusaudžu interneta uzticības tālrunis—116111 

Zināšanas palīdz cilvēkam  

parādīt sevi dažādās dzīves  

sfērās, bet valodu zināšanas 

atver jaunas iespējas.  
Mūsu skolēni var lepoties ar to, ka 

runā četrās valodās. Labas krievu 

valodas zināšanas dod viņiem iespēju 

piedalīties daudzos starptautiskos 

projektos un konkursos interaktīvi. 

Šogad pirmo reizi mēs piedalāmies Starptautiskajā 

izglītojošajā konkursā OLIMPIS, kur dalībai rudens sesijā 

reģistrējušies: Jūlija Vaivode (8.kl), Andrejs Holopovs 

(10.kl.), Anastasija Kuzmenko (10.kl.), Melisa Rumaka 

(7.kl.), Margarita Zakutajeva (7.kl.), Dana Novikova (6.kl.), 

Jana Novikova (9.kl.) un Vadims Škuratovs (3.b kl.). 

Uzdevumi doti krievu valodā un to izpildei atvēlētas tikai 40 

minūtes – tas nav viegli. Ļoti patīkami redzēt, ka skolēnus 

ieinteresēja iespēja sacensties ar vienaudžiem visā pasaulē, 

varam salīdzināt mācību programmas, papildināt savu vārdu 

krājumu un redzesloku. Protams, bez priekšmetu skolotāju 

palīdzības būtu grūti tikt galā ar uzdevumiem krievu valodā 

un literatūrā, dabaszinībās, matemātikā, angļu valodā un 

informātikā.  

Tāpēc lielu paldies sakām skolotājām Jeļenai 

Saulītei, Marijai Tarasovai, Martai Račko un Natālijai 

Smukšai, kā arī skolēnu vecākiem. 

Mūsu skolēni piedalās arī Radošā internetprojekta 

RUS.EDU konkursos, kur var startēt gan 

individuāli, gan komandā. 

Jau vairāk ka piecus gadus skolas 

audzēkņi veiksmīgi piedalās starptautiskajā 

konkursā „Krievu lācītis”. Šogad tas notika 

12. novembrī, kopumā konkursā startēja 58 

Latvijas skolas, tajā starpā arī no 7 skolēni 

no Riebiņu vidusskolas (Jūlija Vaivode, 

Jegors Gorbans, Karīna Komlačova, Jana 

Novikova, Anastasija Kuzmenko, Anna-Marija Vilcāne, 

Andrejs Holopovs). No kaimiņu skolām - skolēni no 

Galēniem, Viļāniem un Aglonas. Skolēnu atbildes „nolasīs” 

dators tālajā Krievijas pilsētā Kirovā, tāpēc konkursa 

rezultāti gaidāmi otra semestra sākumā. Turēsim īkšķus par 

mūsu skolēniem! 

Krievu valodas skolotājas  
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Ikgada folkloras kopu aktīva darbība 

aizsākas ar Stāstnieku konkursu, kurš 

tradicionāli notiek rudenī. Arī šogad 

mūsu  sk o la s  fo l k loras  k opa s 

„Jumalāni” dalībnieki aktīvi iesaistījās 

mūsdienu tautas 

mutvārdu kultūras 

u z t u r ē š a n ā  u n 

attīstīšanā, ņemot 

l ī d z d a l ī b u 

D i e n v i d l a t g a l e s 

stāstnieku konkursa 

„ T e c i ,  t e c i , 

valodiņa” pusfinālā 

Līvānos, kas notika 

11. novembrī.  

Mazā stāstnieka 

titulu ieguva Agnese 

Verze no 1.klases.  

Lielo stāstnieku tituli 

tika Sintijai Verzai 

no 5.b klases un 

Elīnai Cakulei no 11.klases. 

Savukārt Lielo stāstnieku un 

ceļazīmi uz Rīgu ieguva 

Evija Bergmane-Sprūdža – 

5.a klase un Ernests Zalāns 

– 9.klase. Ernests šogad jau 

sacentīsies par Stāstnieku 

ķēniņa titulu.  

Skolotāja Ārija Bergmane-

Sprūdža 

Riebiņu vidusskola var lepoties ar galvenā kausa ieguvējiem - Arturu Stabulnieku vecākajā grupā 

un Ivanu Piskunovu vidējā grupā. 2.vietu izcīnīja Juris Vaivods, atkārtojot sacensību rekordu 

pievilkšanās vingrojumā. 3.vietā ierindojās Laura Stabulniece. Sacensībās tika uzstādīts jauns 

atspiešanās rekords meitenēm - 29 reizes. To sasniedza Kristīne Saliniece (Sīļukalna pamatskola) un 

Zanda Luīza Lukjanova (Galēnu pamatskola).  

Paldies populārākajam un veiksmīgākajam Latgales reģionālajam karatē klubam „Satori”, kuru vada 

sertificēts treneris Oļegs Komars (melnā josta, 4 dans), 

par aizraujošu sava sporta veida demonstrēšanu. „Prieks, 

degsme, vienotība un atpūta sportā” – tāda ir Riebiņu 

vidusskolas sporta skolotājas Mārītes Pokšānes nostāja. 

Paldies pedagoģei, kas ar savu aizrautību un perfekto 

sacensību organizēšanu ir paraugs visiem! 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJWV59LFkskCFQLdLAodFtUHBw&url=http%3A%2F%2Fv5v.id.lv%2Fteci-teci-valodina-pusfinals&bvm=bv.107467506,d.bGg&psig=AFQjCNH4R-tX9Ay-exCETmUO8zmQJzxxnQ&ust=14476808553
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S t r ē l n i e k u    m a n t o j u m s 
Tēvzemes nedēļas laikā literatūras stundās Riebiņu vidusskolas 11. klases 

skolēniem tika piedāvāts Aleksandra Čaka, strēlnieka un dzejnieka, daiļdarbs 

„Mūžības skartie”. 

Izstaigājuši cīņas takas kopā ar strēlniekiem, izjutuši kaujas niknumu un 

zaudējuma sāpes, skolēni ar lepnumu lasīja rindas par ceļu uz mājā, uz brīvo 

Latviju. Kāda būs dzīve Dzimtenē – domāja katrs karavīrs, atgriežoties mājās.  

Ir vēsturiskas liecības par to dienu notikumiem, taču paliek jautājums, vai tādu 

dzīvi iedomājās un par to sapņoja pēc 1. Pasaules kara latviešu strēlnieki. 

Riebiņu vidusskolas 11. klases skolēni pārspriedumos meklēja atbildes uz 

jautājumu par paaudžu atbildību nākotnes priekšā. 

 Man liekas, ka latviešu strēlnieki vēlējās redzēt savu valsti neatkarīgu, ar kuru varētu lepoties ilgi un 

dzīvot Latvijā laimīgi, līdz mūža galam. Tagad Latvija ir neatkarīga un dzīvo ar brīvības sajūtu. Latvijai 

ir savs karogs, himna un sava valoda, tauta, kura ir patriotiska un mīl savu valsti. (Boriss.) 

 Gribētos, lai Latvijas tautas arī tagad varētu lepoties ar valsti, nevis tikai ar vēsturi. Valdībai jādod 

iespēja cilvēkiem  izteikties un pret tautu ir jāizturas cienīgāk.  (Arturs.) 

 Es savu zemi, savu valsti, savas mājas – Latviju, mīlēšu un cienīšu tādu, kāda tā ir Ar visām 

problēmām, kas rodas, ar visiem grūtajiem brīžiem, jo tikai tā mēs turamies kopā – pārvarot un 

saprotot. 97. DZIMŠANAS DIENĀ Latvijai novēlu turēties kopā, būt tikpat daiļai, kā līdz šim, un nekad 

nepadoties. Cīnīties par to, kas ir savs, un aizstāvēt to. (Jacenta.) 

 Mūsu valsts problēmas nav ne tik lielas, ne tik nepārvaramas, lai pamestu valsti. Un nekur vairs nav 

zemes, kur valsts valoda būtu latviešu valoda, tāpēc mums vajag censties, lai kritušo strēlnieku dvēseles 

būtu mierīgas un priecīgas par mūsu Dzimteni, daudz cietušo, bet tomēr stipro. (Līga.) 

 Kādu es vēlētos redzēt Latviju? Laikam neatkarīgu, stipru un arī zaļu, jo ar to mēs katrs varam lepoties 

– mūsu valsts ir zaļā valsts. Mums joprojām ir krāšņa daba, un tas ir brīnišķīgi.  (Margarita.) 

 Es ceru, ka tomēr nākotnē mūsu valstī būs vairāk iespēju, un visi, kas ir devušies „laimes 

meklējumos”, atgriezīsies savā Dzimtenē. Tas ir svarīgākais, ko es novēlu savai valstij, domājot arī par 

savu brāli, kurš dzīvo ārzemēs. Un valsts dzimšanas dienā saviem tautiešiem novēlu mīlēt mūsu valsti, 

neskatoties ne uz ko. (Elīna.) 

 Brīvība ir dārgākais, kas var būt cilvēka dzīvē. Mūsu vēsture ir mūsu dārgums, kas jāsaglabā. 

Tradīcijas ir lietas, kas tur visus mūs kopā. Un mīlestība. Bez tās nav 

iespējams kaut ko paveikt. Es ticu, ka katrā no mums ir kaut daļa no stiprajiem 

strēlniekiem, mēs esam mazas daļiņas, kas veido mūsu Latviju. Es vēlētos, lai 

mūsu valstī vienmēr būtu miers, cilvēkiem izturība un mīlestība. Jā, noteikti 

izturība! Nenolaist rokas un iet tālāk!  

Latvijas valsts 97. dzimšanas dienā es novēlu Latvijai gaišu nākotni. Kā 

to panākt? Darīt gaišu tagadni! Paldies par visu, Latvija! Es Tevi mīlu!  

(Natālija.) 

Kopā ar skolēniem A. Čaka „Mūžības skartos” lasīja skolotāja Irēna Ormane. 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNTf4sPTlckCFYLfcgodzNsDtQ&url=http%3A%2F%2Fwww.letonika.lv%2Fliteratura%2Fsection.aspx%3Fid%3D2677717&bvm=bv.107467506,d.bGQ&psig=AFQjCNHSNCJfGe8cl4ry44GEj8G
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOi4gIHUlckCFSqNcgodhQwPSA&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioteka.valmiera.lv%2Flv%2Fbiblioteka%2Flielas-lasisanas-gramatu-top-100&bvm=bv.107467506,d.bGQ&psig=AFQjCN
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Zeme rīb, rati klaudz 

Kas to zemi rībināja? 

    Nu atnāca  

Mārtiņdiena 
Deviņiem kumeļiem 

       

11. novembrī stundu sarakstā bija 

paredzētas izmaiņas – pirmā stunda visās 

sākumskolas klasēs  Mārtiņstunda. Rozā zālē 1.-4. 

klašu skolēnus sagaidīja Saimniece (Jolanta Loseva), 

lai iepazīstinātu ar Mārtiņdienas ticējumiem, 

tradīcijām un rotaļām. Sadzirdējusi tādu jautrību 

skolā, kur bijusi, kur ne, ieradās Čigāniete  (Ieva 

Boļšakova) ar savu kaķi (Diāna Berovska). Bērnus 

iepriecināja ne tikai Čigānietes deja, bet arī pupu 

loterija, stafete „Kartupeļu ēdāji”, Mārtiņgaiļa 

glābšana un nākotnes zīlēšana. Spriežot pēc 

ticējumiem, šāgada siltā Mārtiņdiena sola siltus 

Ziemassvētkus, bet aukstas Lieldienas. Mārtiņdiena  

arī atver ziemai vārtus, un tagad varam gaidīt pirmo sniegu un salu. Nu, dzīvosim, 

redzēsim. Viesmīlīgā Saimniece visus cienāja ar vārītām pupām un kliņģerīšiem, bet 

Runcis pieskārās katram Mārtiņbērnam ar savu balto astes galiņu – nu katram 

piepildīšoties viena vēlēšanās. 

      Ceru, ka Mārtiņstundā bērni vairāk uzzināja par Mārtiņdienu un tās svinēšanu, bet 

šī pasākuma vadītājām tā atkal  bija jauna pieredze.   

  

Mēs – 4. klase, vienā no novembra pirmdienas 

pēcpusdienām devāmies uz 

Līčiem, lai kāptu pa klinšu, 

jeb boulderinga, sienu. 

Boulderings ir kāpšana bez 

virvēm nelielā augstumā. 

Tam nav vajadzīgs speciāls 

aprīkojums un apmācība. 

Kāpšana bija droša, jo zem 

sienas ir novietoti drošības 

paklāji.  Vienlaicīgi var kāpt 

vairāki cilvēki. Tikt augšā nebija nemaz tik viegli, tomēr dažiem no mums tas 

izdevās. Kad mēs kāpām augšā, tad sāpēja rokas, bet mēs nepadevāmies. 

Izrādījās, ka kāpt var ne tikai uz augšu, bet pa krāsainajiem kāpšļiem 

pārvietoties arī uz sāniem. Mēs labprāt brauktu vēl un vēl. Iesakām jums arī 

pamēģināt, jo kāpšana ir ļoti interesanta! 
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Tēvzemes nedēļa 
Direktora vietniece Rita Pudāne  

Ar tradicionālo ierindas skati skolā 17. novembrī 

un Latvijas 97. gadadienas svinībām Riebiņu novada KC 

izskanējusi Tēvzemes nedēļa. 

Tā sākās ar novada sacensībām "Lāčplēša tvēriens" 

un "Sarunām krēslas stundā” pie melnas miežu kafijas 

Lāčplēša dienā. Šogad, baudot melno kafiju, klausījāmies 

vēstures skolotājas Ārijas Pudules stāstījumu par 

iespējamajiem Latvijas vēstures scenārijiem, kas varēja 

īstenoties. Vēlāk skatījāmies Aigara Graubas vēsturisko 

filmu „Rīgas sargi”, kas vēstī par 1919.gada novembra 

notikumiem Rīgā. Aiz loga gaiši dega ugunskurs, un ikviens 

no mums varēja izbaudīt to, cik mierīga un droša ir mūsu 

dzīve šodien, izjust pateicību un apbrīnu Latvijas brīvības 

cīņu varoņiem. 

Tēvzemes nedēļas laikā katra klase piedalījās 

vēstures zinātāju testā, bet 16. novembrī 1. stunda skolā bija 

veltīta savam novadam. Zīmējumu izstāde "Mana Tēvzeme" 

priecēja gan pašus autorus, gan visus, kas aplūkoja darbus. 

Skatītājos lielu interesi izraisīja fotogalerija „No 

ierindas skates vēstures”, jo šogad skolā ierindas skate 

noritēja jau desmito gadu.  

Pašai Ierindas skatei, kas ir skolas Tēvzemes 

nedēļas kulminācija, ikviena klase gatavojās ļoti nopietni. 

Katrā vecumposmā dalībniekiem bija jāizpilda noteikta 

programma. Interesanti ir vērot, kā ar katru klasi pieaug 

skolēnu meistarība. Par to jāuzteic sporta skolotājas 

Mārīte Pokšāne un Skaidrīte Vulāne. Bez soļošanas 

visiem bija arī kāds radošais uzdevums: latviešu 

ornamentika, vingrojums ar nūjām, devīze, latviešu 

tautasdziesmu skandēšana u.c. Uzslavas rakstu un 

ceļojošo kausu šogad saņēma 5. (audzinātājas Marta 

Račko un Antra Molčanova), 9.(audzinātāja Natālija 

Smukša) un 11. (audzinātāja Inna Zenovjeva) klase. 

Savukārt par labākajiem komandieriem tika atzīti Iļja 

Smoļins (4. klase), Ernests Zalāns (9. klase) un Arturs 

Stabulnieks (11. klase). Lai skates dalībniekus novērtētu, 

cītīgi strādāja arī žūrijas komisija –Zemessardzes 35. 

Nodrošinājuma bataljona virsleitnants Viktors Vjakse, 

Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljona kaprālis, 

jaunsargu kustības vadītājs skolā Valērijs Pastars, 

Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna 

Visocka, bijušais Riebiņu vidusskolas direktors, Preiļu 

novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Romāns 

Petrovs, mūsu skolas bijušais audzēknis, VP Latgales 

reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas 

nodaļas inspektors Pāvels Mihailovs – un skaitīšanas 

komisija: skolotājas Inna Kabare un Marija Tarasova. 

Šajā pasākumā tradicionāli skolas direktore 

pasniedz skolas Atzinības rakstus darbiniekiem. Šogad 

labāko kārtā tika nosaukti Anna Meluškāne, Inna 

Kabare, Anita Podziņa, Solvita Volonte un Grigorijs 

Kuprenovs. 

Savukārt 18.novembrī liela daļa no mūsu skolas 

saimes pulcējās 

Riebiņu KC uz 

Latvijas 

dzimšanas 

dienai veltīto 

pasākumu, lai 

kopā ar novada 

ļaudīm svinētu 

svētkus un, 

protams, lai lepotos un sveiktu mūsu skolas skolotāju, 

direktora vietnieci Natāliju Smukšu, saņemot Valsts 

svētkos novada Atzinības rakstu  par 

profesionālu, pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu darbā ar 

bērniem, sadarbībā ar vecākiem un izglītības politikas 

veidošanā Riebiņu novadā.  

Lai apziņa par mūsu piederību savai skolai un 

novadam mudina ikvienu darīt labus darbus un godam 

sagaidīt Latvijas simtgadi! 
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Atsaucoties uz Aglonas novada centrālās bibliotēkas 

aicinājumu, 10. novembrī apmeklējām Aglonas novada bērnu brīvā 

l a i k a 

p a v a d ī š a n a s 

centru „Strops”, 

kur viesojās 

dzejniece un 

rakstniece   
 

 

Šī tikšanās noritēja Valsts 

Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 

„Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas 

reģionos” projekta „Tikšanās Latvijas novadu 

bibliotēkās” ietvaros, ko realizē LNB.  

Māras Zālītes devums latviešu literatūrā 

ir nenovērtējams, un viņas radītie darbi aizvien 

no jauna pārsteidz un iepriecina lasītājus. 

Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga. 

Klausījāmies autores lasījumā viņas dzejoļus, kas kļuvuši par tekstiem dziesmām. Protams, arī tajos 

izskanēja visiem Māras Zālītes darbu cienītājiem labi zināmās vērtības: dzimtene, mājas, valoda. 

Vienkārša un ļoti sirsnīga ir dzejniece, tā gribas teikt. 

Otrajā tikšanas daļā Māra Zālīte stāstīja par savu prozas grāmatu „Pieci pirksti”, kurā tēlota 

atgriešanās no Sibīrijas Latvijā 20.gadsimta 50.gadu otrajā pusē un dzīve Latvijā 50.-60.gadu mijā. 

Māra Zālīte saviem lasītājiem uzsvēra, ka jāatceras, ka ikviens no mums ir Latvija, no ikkatra ir 

atkarīga dzīves kvalitāte Latvijā un mūsu valsts nākotne.                                             Skolotāja Rita Pudāne 

    Mūsu skola turpina 

dalību atbalsta  

programmās -  

SKOLAS PIENS, 
SKOLAS AUGLIS.  

 25.novembra pēcpusdienā Riebiņu vidusskolā, 

popularizējot veselīgu dzīvesveidu, novērtējot un 

aktualizējot Eiropas Komisijas finansēto programmu 

“Skolas auglis” un “Skolas piens” realizāciju skolā, 

notika “Mārtiņgaiļu sasaukšanās”. 1.-4. klašu skolēni 

ar savu Mārtiņgaili priekšgalā sacentās “olu” nešanā, 

spalvu pūšanā, “gaiļu”  maratonā un vēl citās jautrās 

stafetēs. Norisinājās arī gaiļu cīņas, kur ne viens 

“putns” nevēlējās padoties, un spraigās cīņās uzvaru 

izcīnīja 3.klases skolniece Marta Olesja 

Kolodinskīte. Kā iznesīgākie gaiļi tika nominēti arī 

Nauris Puduls (1.kl.), Gatis Pokšāns (2.k.) un 

Dmitrijs Gromovs (4.kl.). Apkopojot stafešu 

rezultātus 1.klase ieguva titulu “Draudzīgākā klase”, 

2.klase-“Veiklākā klase”, 3.klase-“Gailiskākā klase”, 

4.klase-“Ātrākā klase”. Par Mārtiņdienas mielastu 

bija padomājis katrs klases kolektīvs, sarūpējot dārzu 

un augļu paplāti. Daloties ar garumiem un sajūtām, 

našķojoties, pasākums turpinājās ārpus sporta zāles.   

 Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 
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 24.novembrī Preiļu 2. vidusskolas sporta manēžā 

pulcējās jaunie Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novada vieglatlēti. 

Sacensībās “Mazā balva” 1. kārtā ar izcīnītām vietām mājup devās: 

Evija Bergmane-Sprūdža - 3.v. augstlēkšana (120), Evelīna 

Upeniece - 3.v. 60m skrējiens (10,33),  Anna Marija Vilcāne - 3.v. 

1000m skrējiens (10,33), Dominiks Rukmans - 3.v. augstlēkšana 

(120), Aivis Golubevs - 3.v. 60m/b skrējiens (13,12), Ilja Smoļins - 

3.v. augstlēkšana (110).  Artūrs Valters izcīnīja divas godalgotas 

vietas- 3.v. 60m skrējiens (9,67) un  2.v. 60m/b 

skrējiens (13,49). Stafešu skrējienā vecākajā grupā 

3.vietu izcīnīja D.Rukmans, A.Golubevs, 

H.Griboniks un M.Piskunovs (rez. 2:09,2). 

Jaunākajā vecuma grupā 2. vietu ieguva: A.Valters, N.Baikovs, G.Pokšāns, I.Vilcāns (rez. 2:21,2). Ļoti veiksmīga 

debija vieglatlētikas disciplīnās bija 2.kl.komandai. Nav ne kāds joks vinnēt stafetē, kur nu vēl 60m 4.klases skolēnus. II 

kārta ieplānota 2016.gada 12. janvārī.  

 28. novembrī Daugavpilī norisinājās konkurss “Tehniskās 

jaunrades dienas”, kuru organizēja Rīgas Tehniskās 

universitātes Studentu parlaments un Robotikas klubs. 

Šajā konkursā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas 4. – 11. 

klašu skolēni. Bērniem bija vienreizēja  iespēja gan 

piedalīties aizraujošās darbnīcās, gan ar savu veikumu 

sacensties ar citiem vienaudžiem. Bija iespējams 

izmēģināt savas spējas un 

z i n ā š a n a s 

“Robotikas darbnīcā”, izveidojot 

ko jaunu un nebijušu, piemēram, pieredzējušie 

dalībnieki veidoja minisumo robotus. Īpaši interesanta bērniem likās "Lukturīšu 

darbnīca", jo viņi paši varēja izveidot vienkāršu elektrisko ķēdi nelielam gaismas 

lukturim ar LED diodi un izprast to darbības pamata likumus. 

Disciplīnā „Mehānikā-"Lidmodeļi", strādājot individuāli, bija jāizveido 

lidmodelis. Pēc lidmodeļa izgatavošanas sekoja sacensības – lidmodeļa mešana pēc 

iespējas tuvāk mērķim. Šajā konkursā vislabākos rezultātus uzrādīja Riebiņu vidusskolas 

audzēknes—1.vieta Lāsmai Jurkānei, 3.vieta – Annai Marijai Vilcānei. 

“Ķīmijas laboratorijās” dalībnieki varēja pārliecināties, ka ķīmija nav tikai 

nopietna un nesasniedzama zinātne. Šajā darbnīcā visiem interesentiem bija iespēja 

apskatīties un pašiem veikt aizraujošus eksperimentus, kas var tikt veikti pat virtuvē. 

Skolēni veidoja "spoguļus", analizēja šķīdumus, pētīja vielu sastāvu – kādas sastāvdaļas 

un cik daudz ir atrodamas kādā maisījumā. Arī šajās sacensībās mūsu skolēni bija 

labākie – 1.vietu izcīnīja Sandis Catlakšs, un 3. vietu – Ivo Sudniks. 

Pārējie dalībnieki no mūsu skolas saņēma veicināšanas balvas par centību, bet 

galvenais – visi bērni ieguva jaunus iespaidus, pilnveidoja savas zināšanas, pavadīja šo dienu interesanti un radoši. 

Mājturības skolotājs Valērijs Jurkāns 
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Aizvadītajā gadā svarīgākais Latvijā un pasaulē, sportā, kultūrā, dzīvnieku valstībā un ne tas 
vien - šajās tēmās 23. oktobrī vairāk nekā 11 tūkstoši 9.klašu skolēnu pārbaudīja savas 
zināšanas. Konkurence bija liela. Zinošākie un veiksmīgākie - kopumā 121 devītklasnieks  
pagājušās nedēļas piektdienā tika godināti Rīgā.  
Sveicam Riebiņu vidusskolas 9.klases 

skolēnu ERNESTU ZALĀNU kā 

zinošāko skolēnu Latgalē! Kopā ar Ernestu 

pasākumā piedalījās skolas direktore Ineta 

Anspoka, klases audzinātāja Natālija 

Smukša un draugi Meinards Rudzāts un 

Lauris Uzulnīks. 

Šī diena pagāja, iegūstot ne tikai jaunus 

iespaidus, bet arī zināšanas, - pēc 

ekskursijas Saeimā, kur jaunieši varēja 

uzzināt interesējošo gan par parlamenta 

darbu, gan Saeimas ēku un tās vēsturi, un 

mākslas muzeja Rīgas birža ekspozīcijas 

apskates devītklasnieki viesojās arī pie 

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa Melngalvju namā un vakarā piedalījās svinīgajā noslēguma 

pasākumā Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina centrā, kur saņēma godam nopelnītās balvas. 

Pa vidu arī izklaides - kopīga jaunākās Džeimsa Bonda filmas Spektrs skatīšanās kinoteātrī. 

 Atbildot uz žurnālistu jautājumiem mūsu 

audzēknis Ernests piebilda, ka jautājumi 

viņam likušies "kā no dzīves" - 

noskaidrojami no ziņām un draugu stāstītā, 

talkā nākuši sociālie tīkli. 

Svinību dienas noslēgumā balvas 

uzvarētājiem pasniedza SIA Dienas mediji 
valdes loceklis Edgars Kots un kā 

pārsteigums visus sveica zinātnes teātris 

Laboratorium, kā arī grupa Olas, mūziķis 

Mazais Zaļais un RTU karsēju komanda. 

Mēs patiešām priecājāmies par piedzīvoto. 

Nešaubīgi - pozitīvas emocijas! 

Vēlos pateikties Ernesta Zalāna ģimenei, klases audzinātājai Natālijai Smukšai, klases biedriem, 

kuri bija paveikuši to, ko mēs visi vēlamies - radījuši audzēknim apstākļus labu rezultātu 

sasniegšanai, patiesu prieku par paveikto, apvienotu ar nevainojamu azartu apgūt ko jaunu! 
 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

http://www.diena.lv/dienas-projekti/kas-notiek/foto-labakie-kas-notiek-dalibnieki-svin-uzvaru-konkursa-14120829
http://www.diena.lv/dienas-projekti/kas-notiek/foto-labakie-kas-notiek-dalibnieki-svin-uzvaru-konkursa-14120829
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Par to, cik aktīvi un radoši ir Riebiņu vidusskolas skolotāji, liecina šī ATZIŅU lapa.  

Mērķtiecīgā tālākizglītība veicina skolotāju apzināšanos par katra pienesuma nozīmīgumu  

skolas izglītības kvalitātes veicināšanā.  

Pieredzes apmaiņas seminārs 

Riebiņu novada krievu valodas 

un matemātikas skolotājiem. 

Novada skolotājiem bija iespēja Riebiņu vidusskolā iepazīties ar kompleksās 

pieejas metodi apmācībā (viena tēma apvieno dažādu mācību priekšmetu 

stundas). Ar savu pieredzi dalījās matemātikas skolotāja Marija Tarasova un 

krievu valodas skolotāja Inna Kabare aicinot skolotājus vērot atklātās stundas: 

12.klase – „Piramīdas elementi” un 12.klase – „Ceļojumu pasaule. 

Ēģipte.”Semināra turpinājumā skolotāji diskutēja un izteica savu viedokli par 

metodi, stundu gaitu, skolotāju un skolēnu sadarbību. 

Ķīmijas skolotāju konference DU 
Anita Podziņa 

  

Tuvākajā laikā k ̧īmijas un farma ̄cijas nozarē būs nepieciešami vaira ̄ki tūkstoši 

jaunu darbinieku, jo šajā jomā notiek strauja attīstība. Pamudinājums - rosināt 

skolēniem padziļinātu interesi par ķīmiju un farmāciju. 

Seminārs komerczinību 

skolotājiem Rīgā 
Sandra Eiduka 

  

Semināra mērķis - pilnveidot profesionālās kompetences profesionālajā 

kvalifikācijā komerczinībās atbilstoši programmas standarta prasībām. 
Uzdevums ir pilnveidot izglītojamā iemaņas atbilstoši inovatīvai 

uzņēmējdarbībai, apkārtējai fiziskai videi, noteikt mērķa tirgu, strādāt ar 

sortimentu, analizēt preču piegādātājus, raksturot cenu politiku, veikt reklāmas 

un pārdošanas veicināšanas pasākumus, veikt saimnieciskās darbības uzskaiti, 

analizēt situāciju saskarsmē ar klientu. 

Seminārs sporta skolotājiem 

Valmierā 
Mārīte Pokšāne 

Iepazināmies ar Gada sporta skolotāju darbu Valmieras valsts ģimnāzijā. Maija 

un Māris Priedīte savā darbā uzskata, ka sporta stundas galvenais uzdevums ir 

izraisīt interesi par aktīvu darbību dažādos sporta veidos, gūt pozitīvas emocijas 

un pieredzi. Lai veiksmīgi noritētu stunda, kā atvieglojums ir daudz dažāda sīka 

inventāra esamība un video demonstrēšanas iekārta sporta hallē. Populāri irt 

tādi sporta veidi kā florbols, orientēšanās. Meitenēm saistoša ir nūjošana, 

aerobika, zēniem - smagatlētika, cīņas sporta veidi. 

Award kursi 
Marta Račko 

Award programmas ietvaros ir iespēja iemācīties jaunas prasmes, uzlabot savu 

fizisko stāvokli, izdarīt kaut ko labu apkārtējiem un doties vēl nepieredzētā 

pārgājienā. Pats svarīgākais – viss ir pašu spēkos, jo mērķus izvirzām paši! 

Uzdrīkstēsimies un gūsim gandarījumu par padarīto sevis un citu labā! 

Seminārs Preiļu, Riebiņu un 

Aglonas novadu izglītības iestāžu 

tautas deju kolektīvu vadītājiem 
Anita Randare 

Deju aplis māca un rāda mums, ka mēs kā katrs atsevišķais cilvēks šai aplī va-

ram sajust sevi kā apļa sastāvdaļu, kā tā  neatraujamu daļu. Un tai pat laikā, 

izjūtot apļa vienotību, mēs varam aizmirst par katra paša viena personību, 

izšķīdināt personisko aplī. Tā ir apzināšanās un sajūta, ka mēs esam viens, mēs 

esam cieši kopā, cieši saistīti. Apļa vienotības sajūtu mēs varam paplašināt aiz 

apļa, iznest to ārpus tā. 

E-komercijas seminārs uzņē-

mējiem Rīgā 
Sandra Eiduka 
  
  

Semināra ietvaros tika piedāvāti 100 noderīgi interneta resursi biznesam, 

analizēti veiksmīgākie un problemātiskie piemēri E-komercijas risinājumiem 

Latvijā un ārvalstīs, kā arī tika noteikta E-komercijas popularizēšanas stratēģijas 

izvēle. Ieteikumi – izmanto pareizi sociālos tīklus un pelni ar internetu 

(www.google.com/services/adsense). 

Fizikas MA vadītāju seminārs 
Ilze Dudeniča 
  
  

Visā valstī skolēniem ir kopīgas problēmas - nepietiekami attīstīta lasītprasme 

(atslēgas vārdi, jēdzieni, termini informācijas nolasīšarna no grafika, informāci-

jas iegūšana, formulu lapa). Testa risināšanas stratēģiju trūkums Produktīvu 

uzdevumu nepietiekamība. Tika uzsvērta skolēnu neprasme fizikā gūtās zi-

nāšanas pielietot analogos uzdevumos vai praktiska satura uzdevumos. 

Projekta „Lietpratīga pārvaldība 

un Latvijas pašvaldību 

veiktspējas uzlabošana” seminārs 

 Ineta Anspoka 

Projekta ideja – mācīties vienam no otra. Iepazīšanās ar izglītības darba 

organizāciju Daugavpilī, Daugavpils krievu vidusskolu-liceju, J.Pilsudska 

Daugavpils valsts poļu ģimnāziju un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu 

“Saules skola”. Teorētisks materiāls par izglītības vietējās politikas rezultātu 

mērīšanu. 

Kursi „Bērna emocionālā 

audzināšana” 
Silvija Avotiņa 

Kursus rīkoja biedrība „Puķuzirnis”. Nodarbībās aplūkoto tēmu spektrs ļoti 

plašs un interesants: bērna temperaments, disciplinēšanas metodes, bērna 

spēlēšanās un fantāzijas veidošana, metodes bērna koncentrēšanās spēju 

attīstībai, pozitīvās motivēšanas iespējas. Klausoties lektori, domāju par saviem 

pirmklasniekiem. Ar kursos gūtajām atziņām varēs dalīties gan klases vecāku 

sapulcē, gan ar sākumskolas kolēģiem. 

http://www.riebini.lv/lv/galerija/2015gads?galid=62
http://www.riebini.lv/lv/galerija/2015gads?galid=62
http://www.riebini.lv/lv/galerija/2015gads?galid=62
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Ievads badmintona apmācībai 

skolās 
Mārīte Pokšāne, Skaidrīte 

Vulāne 
  
  

Badmintons ir ļoti dinamisks, azartisks un ātrs sporta veids. Volāna ātruma 

rekords spēles laikā ir 312km/h. Sporta spēle, kurā var iesaistīties katrs un 

kura neprasa lielu materiālo ieguldījumu. Saskatu šī sporta veida nākotni 

mūsu skolas ārpusstundu darbā, kā arī mācību stundās vidusskolā. 
Kā uzzinājām kursos, badmintons ir ātrākā sporta spēle pasaulē. Tas kļūst 

aizvien populārāks, jo nav nepieciešami lieli ieguldījumi, lai to spēlētu. 

Kursu teorētiskajā daļā kursu vadītāji pastāstīja, ka badmintonu var sākt spē-

lēt jebkurā vecumā. Parādīja, kā skolu sporta zālēs var uztaisīt vairākus spēļu 

laukumus. Praktiskajā daļā bija iespēja pašiem atcerēties, kā pareizi turēt 

raķeti, kā arī uzspēlēt savā starpā. 

Leksikoloģijas un frazeoloģijas 

jautājumu apguve pamatskolā 

un vidusskolā 
Žanna Ļebedeviča 

Dažādas jaunas metodes un paņēmieni leksikoloģijas jautājumu apgūšanā, 

skolotāju pieredzes apmaiņa darbā ar izglītojamo vārdu krājuma 

papildināšanu un bagātināšanu. 

Pētnieciskās darbības prasmes 

un skolēnu produktīva darbība 

matemātikas stundās” 
Ilze Dudeniča, Marija Ta-

rasova, Alla Solovjova 
  

  Pētnieciskās darbības prasmes ir prasmju kopums, kas dod iespēju pāriet no 

reproduktīvas darbības uz produktīvu. Skolēni produktīvu uzdevumu iz-

pildes procesā nonāk pie jaunām zināšanām/prasmēm; skolēni no domāšanas 

prasmju viedokļa daudzveidīgi apgūst, lieto zināšanas, matemātiskās pras-

mes. Ja reproduktīvie- tipveida uzdevumi nostiprina skolēnu prasmes izpildīt 

noteiktas atkārtotas darbības, tad produktīvie uzdevumi  liek skolēnam 

salīdzināt, klasificēt, secināt, vispārināt, abstrahēties, saskatīt analoģijas, utt. 
Skolēnu domāšanu var iedalīt sešos līmeņos. Lielākā daļa skolēnu darbojas 

2. domāšanas līmenī – iemācās galveno, pilda tipveida uzdevumus, darboties 

3. līmenī-veikt atsevišķas produktīvas darbības var tikai maza daļa 

skolēnu.Izdomāt pats jaunu uzdevuma atrisināšanas metodi - darboties 6. 

domāšanas līmenī var retais. 
Produktīvie uzdevumi noteikti tiks piedāvāti dažādos pārbaudes darbos, 

tāpēc, lai veicinātu skolēnu domāšanas izaugsmi, mums šādus uzdevumus 

jāveido un jāpiedāvā skolēniem ikdienā. 

Tehnoloģijas un radošums 

interešu izglītībā 
Guntis Tjarvja 
  

Kursu programmas mērķis bija palīdzēt skolotājiem izveidot un vadīt 

skolēnu pulciņus (video un audio apstrāde, ievads robotikā). Pedagogi prak-

tiski iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām, programmēja to elementus, kā 

arī meklēja tām jaunus pielietojumus skolēnu apmācības procesā. 
Apmācības notika, apvienojot klātienes semināru nodarbības, darbu interneta 

vidē un praktisku dažādu ierīču paraugu programmēšanu un izmēģināšanu. 

Tika apgūtas tēmas par LEGO Mindstorm robotu programmēšanu un  video 

montāžu (montāžai tika izmantotas programmas VirtualDub, Adobe Pre-

miere u.c.) 

Seminārs krievu valodas kā 

svešvalodas skolotājiem "Spēle 

kā valodas apguves elements 

krievu valodas kā svešvalodas 

stundās", Daugavpils Valsts 

ģimnāzijā 
Anna Meluškāne,  

Inna Kabare 
  

Skolotājiem bija iespēja ne tikai papildināt savu metožu un paņēmienu 

klāstu, bet arī dalīties pieredzē. Spēle, kas lielākajā daļā sabiedrības saistās 

ar izklaidi, ir arī viena no efektīgākajām mācību metodēm mūsdienu skolā. 

Spēļu izmantošana ļauj mācību saturu apgūt interaktīvi un neformāli, tas 

padara vielu viegli uztveramu un interesantu. Temati, kas rada grūtības, tiek 

pasniegti caur valodas spēļu elementiem un motivē skolēnus mācīties 

svešvalodu ar interesi. Šajā procesā uzsvars būtu liekams uz skolotāju kā 

konsultantu, jo, iesaistoties spēlē, skolēni mācību saturu apgūst patstāvīgi, 

reizēm varbūt pat neapjaušot, ka spēles azartā ir apgūtas ne tikai jaunas pras-

mes, bet jau konkrētas zināšanas, papildināts vārdu krājums, iemācīta vārda 

pareizrakstība u.c.. 
Spēles nav tikai informācijas un zināšanu bāze, bet tām liela loma ir komuni-

kāciju prasmju attīstīšana. Kā norāda vairāki autori, šodienas izglītībā 

galvenais nav informācijas iegūšana, ko mēs bieži traktējam kā zināšanas, 

bet gan prasme sadarboties kopīgā mērķa sasniegšanai. Sadarbošanās pras-

mes nevar iemācīties strādājot individuāli, vai piedaloties lekcijas tipa stun-

dās, tās tiek attīstītas tikai izmantojot kooperatīvās mācīšanās metodes, viena 

no kurām ir spēle. Skolēni labprāt iesaistās nodarbībās, kurās ikviena vie-

doklis tiek uzklausīts un virzīts uz kopīgo mērķu sasniegšanu. 


