2013.gada janvāris
Konkursa „Novadu spēles” pirmās kārtas uzdevumu pētniecisko darbu

Nobirst svecīšu skujas,

sekmīgi sagatavoja un uz otro kārtu ielūgumus saņēma Riebiņu vidussko-

Jāsavāc svecīšu izdeguļi.

las 10.klases vidusskolēni.

Svētku drānas ieliktas skapī,
Tālāk pa ikdienu kulies.

Pāri paliek vien izjūtu mirkļi,

4.janvārī Rīgā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes
organizētajā
pasākumā „Novadu spēles” piedalījās Riebiņu novada komanda – Andra Struka, Evita
Danilova, Laura Otsone, Andrejs Locāns, Konstantīns Zagrebajevs, kas

Bija jau, bija skaisti.
Tie kā putni uz mākoņu spārniem
Lēnām sāk projām laisties.

Paturi ilgāk kādu no mirkļiem,
Atrodi sirdī tam vietu.
Lai ar svētku patieso prieku
Gaišāks tu tālāk ietu.
M.Bārbele

skolotāja-konsultanta Inetas Anspokas vadībā sagatavoja mājasdarbu – uz pētījumiem balstītu ziņojumu un piedalījās erudīcijas konkursā par reģionālās attīstības jautājumiem. Šī gada „Novadu spēļu” tēma – Mana novada nākotne.
LU Sociālo zinātņu fakultātes zālē komandām bija jāprezentē radošais mājas darbs – novada vizītkarte, devīze un logo. Tālāk notika viktorīna par
Latvijas reģionālās attīstības jautājumiem, bet pēdējā kārtā komandām bija
jāparāda prasmes komunikācijā un argumentācijā, veidojot prezentāciju –
analīzi un nākotnes vīziju jau valsts lielajiem reģioniem – Vidzemei, Kurzemei, Zemgalei un Latgalei. Latvijas skolu 13 komandas bija nopietni gatavojušās spēlei.
Skolēni varēja arī daudz jauna uzzināt par sociologa profesiju un pētījumiem par reģionu attīstību, iepazīties ar Sociālo zinātņu fakultāti, tās studentiem un mācībspēkiem. Katra
cilvēka balss ir svarīga Latvijas nākotnei, sevišķi jauniešu redzējums
un viedoklis! Mūsu pateicība
Dr.soc.,profesorei, LU SF Socioloģijas nodaļas vadītājai Aijai Zobenai.
Komandas skolotāja Ineta Anspoka
Foto: Ineta Anspoka

2013. gada janvāris ir vēsturnieka, rakstnieka, filozofa un reliģiju pētnieka Roberta Mūka atceres un jubilejas laiks. Rakstnieka dzīves
filozofija ir gan vieda, gan pretrunu un savdabīgu atziņu pilna, reizēm pat paradoksāla. Patiesības meklējumos R. Mūks izstaigā garu un sarežģītu ceļu, sapņi mijas ar realitāti un pīpes dūmos izkūp ne viena vien atziņa, lai vēlāk ar eleganci kā fenikss atdzimtu no jauna, tikai no cita neierasta skatpunkta.
Kā orientēties daudzveidīgajā vērtību pasaulē? Patiesībā grūti.
Vērtībām piemīt trīs būtiskas īpašības - attieksme, hierarhija un mainīgums.
Pret katru vērtību cilvēki izrāda citu attieksmi. Pret daļu vērtību tā var būt formāla- vārdos cilvēki apgalvo, ka pēc tās tiecas, bet faktiski to dara kūtri un negribīgi, Savukārt pēc citām vērtībām cilvēki tiecas aktīvi vai pat ļoti kaislīgi.
Visas vērtības cilvēkiem nav vienlīdz svarīgas. Ir nozīmīgākas un mazāk nozīmīgas. Gan katrai sabiedrībai, gan katram cilvēkam atsevišķi var veidoties sava vērtību hierarhija. Tās augšgalā atrodas nozīmīgākās vērtības, kas visvairāk ietekmē cilvēka rīcību, bet zemāk - mazāk
ietekmīgas. Vērtību patiesā hierarhija parasti atklājas situācijās, kad cilvēkam kaut kas jāziedo. Vērīgākais parasti netiks ziedots.
Vēstures pētījumi liecina, ka sabiedrības un cilvēka atzītās vērtības mēdz mainīties. Mainība var notikt divos veidos – var mainīties
cilvēka attieksme pret vērtību, un var mainīties pati vērtība. Mainības cēloņi var būt trīs: vērtība var zaudēt aktualitāti, vērtība var tikt izsmelta,
un dzīve piedāvā citu vērtību agrākās vietā.
(Materiāli no R. Alhimionoka un V. Purēna grāmatas „Filozofija vidusskolām”.)
XXI gadsimts atnāca ar jaunām vēsmām un jaunu vērtību pasauli. No vēsturiskā viedokļa viss ir pareizi un normāli. Atliek tikai noskaidrot,
kāda ir jaunizveidotā vērtību pasaule, kā jaunā laika cilvēki attiecas pret vērtībām, kas stāv viņu vērtību hierarhijas virsotnē un cik liela mainības
pakāpe ir jūtama jaunās paaudzes vērtību sistēmā.
Ar šo sarežģīto jautājumu nodarbojās 12. klases jaunie filozofi. Rakstā tiek publicēti divi pretēji viedokļi par XXI gadsimta vērtību sistēmu, lai parādītu un pierādītu, ka mēs dzīvojam atvērtā sabiedrībā, kur notiek apmaiņa ar viedokļiem, kas savukārt palīdz pašam viedokļa paudējam
un arī klausītājam labāk izprast apskatāmo jautājumu un iemāca pieņemt un respektēt viedokļu daudzveidību.
Pirmais viedoklis.
Cilvēks aug, attīstās, un viņa vērtības arī mainās līdz ar viņu. Ir, protams, cilvēki, kuri nekad neaizdomājas par savām vērtībām, dzīvo
kā dzīvodami, it kā nekas nebūtu.
Vērtības ir kaut kas neizskaidrojams, banālas lietas, pēc kurām cilvēks cenšas dzīvot. Kam vispār tādas vērtības ir vajadzīgas? Kā tās
cilvēkam var noderēt? Es uzskatu, ka vērtības ir tukšas runas, ar ko cilvēks mēģina izcelties, varbūt pierādīt savu piederību visai cilvēcei. Tagad
daudzi varētu ar sašutumu man pārmest, kā es tā varu atļauties - nosaukt vērtības par tukšu runāšanu. Bet esmu XXI gadsimta cilvēks, un tā
domā arī man pazīstami jaunieši: vai kas manā vai citu cilvēku dzīvē mainīsies, ja sāksim meklēt vērtības. Cilvēks vienkārši piespiež vadīties
dzīvē pēc vērtībām un mēģina sev ieskaidrot, ka dzīve būs vieglāka, ja viņš vadīsies pēc vērtībā. Smieklīgi! Piemēram, meitenei dzīvē augstākā
vērtība ir īsta mīlestība, bet viņa nevar paskaidrot, kāda tā ir un vēl pat to nav sastapusi savā dzīvē.
Drīzāk es ticu mērķiem, nevis vērtībām, tāpēc man nav vērtību sistēmas, jo man tā nav vajadzīga, uzskatu, ka tā ir sevis maldināšana.
Ja es dzīvotu XVIII vai XIX gadsimtā, tad mani nosodītu un neaprastu, kāpēc es tik skeptiski izturos pret vērtībām. XIX gadsimta cilvēkiem vērtības boja Dievs mīlestība, godīgums. Ber mūsdienās šīs vērtības lielai daļai cilvēku nav aktuālas. Mums ir drīzāk slikto vērtību ēra:
datori, izklaides, alkohols, izlikšanās par to, kas neesi patiesībā, „ātrā izaugšana”. Mūsdienu pasaulē cilvēki neapjauš, ka zūd bezdibeni, ieraujot līdzi arī citus. Es patiešām pazīstu daudzus cilvēkus, kuri vērtības neuzskatu par svarīgu dzīves sastāvdaļu.
Mūsu dzīve mainās, pasaule mainās, mainīsies arī attieksme pret vērtībām. Mēs esam brīvi savā izvēlē un tas ir XXI gadsimta nozīmīgs ieguvums.
Otrais viedoklis.
Vērtības ir pastāvējušas visos laikos un civilizācijās. Tās veido cilvēku pārliecību, dzīves modeli, sabiedrības un pasaules kārtību. Dažādos
laikos un sabiedrībās vērtības ir atšķirīgas. Taču ar jēdzienu „vērtības” ir jāsaprot kaut kas progresīvs, derīgs, vajadzīgs un vērtīgs. Vērtību sistēma
cilvēkam veidojas no personīgās pieredzes, ģimenes uzskatiem un reliģiskās pārliecības.
Vairums seno laiku sabiedrību atzina tādas vērtības: cilvēka dzīvība, manta, vara, ticība dieviem. Tāpēc arī ir vēsturiskas liecības par
kariem, kad rūpes par paša dzīvību, mantu un varu padarīja cilvēku egoistisku un vērstu vairāk uz sevi.
Par mūsdienīgām vērtībām es uzskatu ģimeni, naudu, draugus un brīvību. Mūsdienās nauda ir iekarojusi vienu no augstākajām vietām
cilvēku vērtību skalā. Tā nodrošina dzīves kvalitāti, ļauj izbaudīt dzīves iespējas. Tai paša laikā jaunās tehnoloģijas un iespējas ir sabojājušas cilvēku
dzīvi.
Viena no galvenajām mūsdienu vērtībām ir ģimene. Man arī tā ir vērtība. Tieši ģimenē bērns apgūst vērtības, lai tālāk veidotu savas dzīves vērtību sistēmu. Svarīga nozīme ir arī brīvībai, agrāk cilvēks bija no daudz kā atkarīgs, ne vienmēr varēja brīvi paust savas domas, savu viedokli.
Mēs esam brīvi, un tā ir vērtība, ko vajadzētu prast pareizi novērtēt.
Vērtības nekad nezudīs, tās ir ar mums, taču tām ir mainīgs raksturs. Dzīve ikkatram sniedz lielisku iespēju izzināt pasauli, iepazīt ko jaunu, lai noteiktu savai dzīvei nepieciešamās vērtības. Un laimīgs ir tas cilvēks, kurš savas vērtības prot sarindot pareizā secībā.
Domas apkopoja filozofijas skolotāja Irēna Ormane.

skatāma 11.klases skolnieces
Jeļenas
Hritoņenkas projekta darba
Preiļu galvenās bibliotēkas telpās “Svētku origami” izstāde.

8. un 9.a klases skolēni
11.janvārī, Roberta Mūka nedēļas priekšvakarā, devās uz Galēniem, lai tuvāk iepazītos ar mūsu ievērojamā novadnieka,
dzejnieka un reliģiju pētnieka
Roberta Mūka ( Avena) dzīvesPiemiņas brīdis pie R.Mūka atdusas vietas. ceļa līkločiem un viņa devumu
latviešu literatūrā un pasaules
filozofijā, lai skatītu slaveno pīpju kolekciju, noliktu svecīti pie
R.Mūka kapa Galēnu kapsētā. Paldies muzeja vadītājai Martai Bindukai par saistošo ekskursiju!
Foto: Rita Pudāne
10. janvāri mēs – vidusskolas skolēni –
gaidījām ar lielu nepacietību, tāpēc ka
ciemos pie mums brauca nu jau jaunie
draugi no Viļānu vidusskolas. Ieraugot
viņus, bija neliels satraukums, jo to bija tik
daudz, tik skaisti un – jau pēc sejām varēja saprast – ļoti draudzīgi.
Mūsu pasākums sākās ar nelielu oficiālo
daļu, ar dažādiem priekšnesumiem, ko
bija sagatavojuši gan mūsu skolas skolēni,
gan arī ciemiņi. Mēs varējām skatīt leļļu
teātri, pasaku par
Grinču,
par

Aplūkojam ekspozīciju.

no Viļānu vidusskolēniem.
Un tiešām pašai ir prieks,
ka viņiem ļoti patika. Ir
gandarījums
censties!
Vienīgi gan mums, gan
ciemiņiem bija žēl, ka
pasākums nebija ilgāks,
tomēr es domāju, ka pavisam drīz mēs atkal tiksiMūsu origami—viļāniešiem.
mies!
Manuprāt, šādi vakari būtu jārīko biežāk. Pirmkārt, mēs ļoti labi
pavadījām laiku, nedaudz atrāvāmies no skolas
ikdienas
Laura.
un – kas ir
vēl labāk
Sarkangalvīti un par to kā – mēs iepazinām daudz jaunu un
Ivanam, cara dēlam, sievu kolosālu cilvēku! Paldies viņiem par
meklēja.. Es domāju, ka to.
šie jautrie priekšnesumi Parlamenta prezidente Laura Golubeva
deva mums lielisku garastāvokli visa vakara garumā.
Jebkurā brīdī varēja izmantot zīlēšanas salona
pakalpojumus, kurā galveno lomu bija uzņēmuUzstājas divpadsmitie.
sies mūsu pašu Laura no
10.klases. Ideāla zīlniece.
Visi bija sajūsmā. Balles
Ciemiņi.
laikā strādāja arī foto
darbnīca, kurā visi gribētāji varēja nofotografēties pie eglītes gan pa vienam, gan ar vecajiem un jaunajiem draugiem. Prieks, ka visi šīs iespējas
arī izmantoja.
Vakarā mēs spēlējām dažādas spēles un, ņemot vērā atsaukFoto: Vjačeslavs Stepanovs
smes, pasākums bija izdevies. Esmu saņēmusi arī daudz labus vārdus

Janvāra trešā nedēļa Riebiņu novadā pagāja ar Roberta Mūka zīmi.

Golubevas (sk. Irēna Ormane) īsais
stāsts.

Šogad Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures
biedrības un Galēnu pamatskolas dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa
tēma bija:

Mēs Greizajos Ratos.

***

„Ir pienācis laiks iztaisnot
Greizos Ratus,
Lai tajos braucot,
Nebūtu jākratās.”
Konkursam tika iesniegti 259 darbi no daudzām Latvijas skolām. Vērtētāji atzīmēja darbu kvalitāti un saturu, kurā
bija daudzas labas atziņas: sabiedrībā redzamās kļūdas jāsāk
labot sevī, bet dzīves „greizos ratus” var iztaisnot, un tad
brauciens būs veiksmīgs un drošs.
16.
janvārī
notika skaists un sirsnīgs pasākums Galēnu pamatskolas Sporta
hallē. Visi jaunrades
darbu rakstītāji tika
atzinīgi novērtēti un
saņēma balvas. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja sešu skolēnu
darbi. Pateicības saņēma 7. klases skolēns Jānis Kokins, 10.

Savukārt 17.janvārī Roberta Mūka piemiņas istabā
pulcējās Riebiņu novada labākie daiļlasītāji, kā arī 8.-9. klašu
skolēnu komandas. Turpat bija arī izstādīti vizuālās mākslas
konkursa "Roberta Mūka dzeja manā redzējumā" darbi. Šajā
konkursu dienā skanēja Roberta Mūka dzejoļi konkursā
"Roberta Mūka dzejas lasījumi". Skolēnu sniegums bija augstā līmenī, un konkurence bija nopietna. 5.-7.klašu grupā
6.klases skolēns Ernests Zalāns (sk.Rita Pudāne) ierindojās
3. vietā, bet 8.-9. klašu grupā Karolīne Volkova un Anna Lauska (sk. Rita Pudāne) saņēma pateicības. Arī godalgoto mākslinieku vidū ir mūsējie: 3.vieta -Anna Marija Vilcāne
(sk.Ināra Dronga), 3.vieta – Rasma Ormane, 2.vieta—Dace
Ormane, 1.vieta – Viktorija Kabare, 2.vieta – Jeļena Koļesnikova (visām sk.Ruta Vjakse). Šajā konkursā pateicību
saņēma Maksims Ţukovs (sk.Silvija Avotiņa). Prieks un gandarījums par skolas komandas meitenēm – Anastasiju Jemeļjanovu, Elīzu Kabakovu, Lāsmu Mazjāni, Daci Ormani,
Gundu Pastari –, kas konkursā “Iepazīsti novadnieku Robertu Mūku” ieguva 1.vietu.
***

Kā noslēguma pasākums R. Mūka jubilejas pasākumu ciklam bija Roberta Mūka deviņdesmitgadei veltīta konference Galēnu pamatskolā 2013. gada 18. janvārī. Konferences moto: „Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lieklases
skolniece
tas no tukša gaisa”.
Laura Otsone un 11.
Konferenci vadīja Ilga Šuplinska ( Rēzeknes AugstMūsējie saņem Atzinības rakstus.
skola).
Klātesošie novērtēja konferences nozīmību un augstklases
skolniece
o līmeni, jo tāda mēroga konferences parasti notiek tuvāk galLaura
Golubeva.
vaspilsētai.
Atzinības
rakstus
saņēma 6. klases
Maija Kūle (LU profesore, filozofe) atklāja klausītājiem
Roberta Mūka uzskatus par dvēseli un parādīja tās vietu modernajā sabiedrībā.

skolēns Mareks Cakuls,
9.a
klases
skolniece
Gunda
Pastare (abiem sk.
Rita Pudāne) un 12.
klases skolēns JāLaurai un skolotājai Irēnai—balva
zeps Laizāns (sk. Irēna Orma- no Riebiņu novada domes.

Igors Šuvajevs (LU profesors, filozofs) savā tēmā
„Mūks: atmiņas un meklējumi” runāja par tik sarežģītu filozofisku kategoriju, kā nāve. Šis jautājums ir interesējis arī R.
Mūku.
Kristīne Modnika, literatūras skolotāja no Jēkabpils,
analizēja R. Mūka dzeju, tā padarot to vēl saprotamāku klausītājiem., bet Ilga Šuplinska mēģināja atrast R. Mūka dzejas
adresātu un atbildēja uz jautājumu, kāpēc dzejnieku labprāt
lasa un lasīs arī nākamās paaudzes.

Janīna Kursīte, Saeimas deputāte, valodniece, izne). Atsevišķi tika
stāstīja R. Mūka teoriju par pasaules galu, kas bija ļoti interevērtēti Riebiņu novasanti vēl neseno notikumu sakarā.
da skolu pārstāvju
Interesantas bija arī atmiņas par tikšanos ar R. MūKonkursa organizatoriem
ku. Tajās dalījās M. Binduka, K. Upenieks, A. Kubuliņa, bet N.
sakām paldies, dāvinot skolo- Balgalis runāja par kultūrvēsturisku vietu saglabāšanu un
tājas Allas origami pīpes.
jaunu iespēju rašanos sakarā ar tām.
radošie darbi. Atzinīgi
Pasākumā skanēja arī R. Mūka dzeja un dziesmas ar
tika novērtēts Lauras
R. Mūka tekstiem.
Foto: Laura Golubeva

Rasma iejutusies japānietes

izveidot draudzīgās
attiecības starp klašu
kolektīviem, bet arī
iepazīstināt skolēnus
ar Jaungada tradīcijām dažādās valstīs.
Pasākumā

va un Natālija Smukša), kas izraisīja īpaši skaļas ovācijas un aplausus!
Pasākuma laikā valdīja ļoti draudzīga atmosfēra,
katram bija iespēja ne tikai atpūsties,
bet
arī
uzzināt
kaut ko
jaunu.
Daži viedokļi
par pasākumu:
Vadītāji Diāna un Ernests.
Ernests Za17. janvārī Riebiņu vidusskolas lāns (6.klase): Pasā6.klase aicināja 5.-8. klašu skolē- kums bija ļoti interenus pie sevis ciemos uz Masku sants. Man patika
balli. Pasākuma moto: „Kopā jautrāk!”
Pasākuma mērķis bija ne tikai
mana vadītāja loma.
Katram bija iespēja
izpausties ar savu
tērpu un masku. Bet
Spēles un priekšnesumi.

paviesojās ciemiņi no Tālajiem
Austrumiem, kurus tēloja Dairis,
Darja un Austra, no Japānas
(Rasma), Itālijas (Mareks) un
Skotijas
(Alvis).
Katrs
„atbraucējs” atveda sev līdzi

Skolotājas?! Diezin vai!

visvairāk mani iespaidoja skolotāju priekšnesums, tas bija vienkārši ugunīgs.
Lauris Uzulnīks (7.klase): Pasākums bija izdevies, un tas bija lielisks. Manuprāt, šādi pasākumi
sniedz pozitīvas emocijas. Būtu jauki, ja šādi pasākumi būtu biežāk.
Boriss Maslobojevs (8.klase): Ļoti pozitīvs pasākums.
Labi pārdomāts un saturīgs. Gribētos, lai tādi pasākumi būtu biežāk.
Mārīte Pokšāne (5.klases audzinātāja): Ilgi gaidīts pasākums. Labi organizēts. Skolēniem bija iespēja sevi parādīt, mācīties un atpūsties. Pasākums labi saliedēja un ļāva novērot katrā
tādas īpašības, kuras ikdienā neredz.
Inna Kabare (Feja Ekselence): Pasākums patika, it īpaši
pasākuma atmosfēra, tā bija pasakaini apburoša. Pasākums atstāja pozitīvus iespaidus.
Rita Pudāne ( Feja Elegance): Maskošanās ir sena tradīcija, tāpēc jo lielāks
prieks, ka tā atdzimst
arī mūsu skolā, raisot
visai daudz pozitīvu
emociju gan pasākuma
organizatoros,
gan
viņu ciemiņos. Paldies
Kopbilde.
sestajiem un audzinātājai Natālijai par tik lieliski pavadītu pēcpusdienu.

īpašu dāvanu skatītājiem – spēli vai konkursu, kas ir tipiska
tieši tai valstij, no kurienes ciemiņš nāca. Pasākuma vadītāji Ernests un Diāna jauki iejutās savās lomās un labi improvizēja. Muzikālās pauzes laikā katram klases kolektīvam bija iespēja parādīt
sevi un iesaistīt savās atrakcijās skatītājus, lai tiem nebūtu garlaicīgi.
Uz pasākumu tika aicinātas arī īpašas viešņas Fejas –
Feja Intuīcija (Ineta Anspoka), Feja Ekselence (Inna Kabare), Feja
Elegance (Rita Pudāne) un Feja Mīļā sirds (Silvija Avotiņa), kuru
uzdevums bija piešķirt nominācijas skolēnu maskām. Fejas strādāja ļoti čakli un skolēnu maskām tika piešķirtas dažādas nominācijas: visatraktīvākā, viseksotiskākā, viskošākā, viskreatīvākā un
citas.
Protams, neizpalika arī vakara „nagla”- skolotāju popšova numurs ( Mārīte Pokšāne, Sanita Upeniece, Inna Zenovje- Foto: Laura Golubeva

Natālija Smukša, 6.klases audzinātāja

22.janvārī Preiļu 1.pamatskolas sporta zālē norisinājās sacensības minifutbolā 6.-7.klašu skolēniem. Riebiņu vidusskolu starpnovadu sacensībās pārstāvēja gan
zēnu, gan meiteņu komandas. Zēniem konkurence bija liela, ar to vien, ka bija 10 komandas pusē
no kurām skolēni nopietni trenējas futbolā ārpusstundu laika. Mūsu cīnītāji guva 2 uzvaras un ierindojās 8. vietā. Meiteņu spēles 1. vietu ieguva sporta skolas audzēknes, bet pārējo
izšķīra izturība, neatlaidība, gribasspēks un veiksme. 4 spēlēs
Riebiņu meiteņu komanda (Evija Meluškāne, Diāna Berovska, Natālija Hritonenko, Anastasija Kuzmenko, Aļona

Smolina, Rasma Ormane un Laura Stabulniece) piedzīvoja
1 uzvaru, 2 neizšķirtas spēles un 1 zaudējumu. Tas viss un
pretinieču savstarpējo spēļu rezultāti ļāva mums
ierindoties 2. vietā. Meiteņu sasniegums bija liels
prieks un kā atspēriens, lai atkal savāktos un
paskrietu vēlreiz ar futbola bumbu blakus. Ceru: tas vērsīs
jauno sportistu lielāku uzmanību uz savas meistarības attīstīšanu un pilnveidošanu arī citos sporta veidos. Tuvojas pavasaris un vieglatlētika.

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne

Kas? Protams, skolotāja Skaidrīte
un 12.klases skolniece Taisija.
Pirmā spēle mūsu meitenēm notika 27.01. Preiļos. No četrām spēlēm trijās tika svinēta
uzvara. Tāpēc klasesbiedri un kolēģi pirmdienas rītā varēja vērot stīvāku un lēnāku gaitu
Taisijai un sk. Skaidrītei. Draudzīgi sekosim fiziskās formas un noskaņojuma izmaiņām
mūsu vadošajām futbolistēm līdz pat vasarai!!! Meitenes rullē!!

Valsts robežsardzes sieviešu futbola izlase: Taisija
1.rindā otrā no labās, bet Skaidrīte 2.rindā trešā
no kreisās . ( Foto: no http://www.vrk.rs.gov.lv)

Par rezultātiem var sekot līdzi Latvijas futbola federācijas mājaslapā (www.lff.lv) sadaļā
sievietes/ziemas čempionāts. Informācija ir meklējama arī mājaslapā http://
www.vrk.rs.gov.lv

Riebiņu vidusskolā ciemojās

Mutes veselības centra

pārstāve Agita Pudule.

31.janvārī notika motivējoša lekcija „Kā kļūt veiksmīgam” 10.-12.
klašu skolēniem ar mērķi rosināt
vidusskolēnus aktīvi domāt par
savām iespējām nākotnē un ļaut
uz jau ierastajām lietām paskatīties no neierasta skatu punkta.
Lekcijā apkopoti pasaulē veiksmīgu cilvēku pieredzes stāsti un

atziņas, dzīves piemēri un pielietojamas idejas. Piedāvātās kreatīvās domāšanas tehnikas liks aizdomāties par katra personīgās
izaugsmes iespējām, palīdzēs izvēlēties studiju un karjeras virzienu.
Biznesa vadības koledžā (BVK) veidotā lekcija „Kā kļūt veiksmīgam”, ko vadīja Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas mācību centra direktore Ilze Beļinska, bija pozitīva, interesanta, aktuāla gan skolotājiem, gan skolēniem. Vienas mācību
stundas laikā ikviens skolēns varēja aktīvi iesaistities darba procesā.
Foto: Rita Pudāne un Inna Zenovjeva

Galvenā atziņa, kuru izteica
jaunieši
pēc
lekcijas:
“Domāsim pozitīvi!”
Skolotāja Inna Zenovjeva

