2011.gada jūnijs –jūlijs
Jūnijs – vai jūti, kā šis vārds dūdo – kā maiga nopūta, kā pušķis, kā elsa… Jūnijs- ziedu, liepu, vasaras, Jāņu, izlaiduma mēnesis. Tik daiļskanīgiem vārdiem un ziedošiem nosaukumiem tērpts
Saskaņā ar valsts pārbaudījumu grafiku maija sākumā

Riebiņu vidusskolas bērni piedalījās

sākās valsts pārbaudes darbi, kuri beidzās 21.jūnijā. Patei-

starptautiskajās vasaras nometnēs

cos visiem skolotājiem, kuri uzņēmās darbu vadītāju pienāku-

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības

mus! 9.klašu skolēniem kārtoja šādus eksāmenus:

programmas 2007-2013 projekta LLIII-166

•
•

„Animaterapijas izmantošana Latvijas –

svešvalodā (angļu vai krievu valoda);
latviešu valodā (latviešu mācībvalodas izglītības programmā) vai latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās);
• mazākumtautību (krievu) valodā (mazākumtautību izglītības programmās);
• matemātikā;
• vēsturē.
12.klašu skolēniem bija jākārto šādi eksāmeni:
obligāti:
• svešvalodā (angļu vai vācu);
• matemātikā;
dā
• latviešu valoun literatūrā
pēc izvēles:
• ķīmijā;
• fizikā,
• bioloģijā;
• vēsturē;
• informātikā;
• literatūrā;
• ģeogrāfijā;
• biznesa ekonomiskajos pamatos.
Valsts
Izglītības
Satura

Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/ „Cured
by animals” ietvaros jūnija sākumā tika organizētas divas starptautiskās vasaras nometnes Latvijas un Lietuvas bērniem.
No 6.jūnija līdz 10.jūnijam Riebiņu novada Silajāņos notika pirmā
nometne, kurā no Preiļu novada piedalījās divi bērni no sociālā riska
un daudzbērnu ģimenēm, vecumā no 6 līdz 11 gadiem. Nometnes laikā bērni saņēma individuālu dzīvniekterapijas kursu, kas stiprina bērnu fizisko un emocionālo stāvokli. Zirgi, suņi, truši, kāmīši, jūrascūciņas nometnes laikā strādāja kā dzīvnieku terapeiti un uzlaboja bērnu
emocionālo stāvokli. Pēc terapijas nodarbībām nometnes bērni aktīvi
pavadīja laiku sportojot, dodoties pārgājienos, peldot, zīmējot, dziedot, dejojot un rotaļājoties. Nometnes vadītāja Skaidrīte Žukova.
Otrā starptautiskā nometne norisinājās no 13.jūnija līdz 17.jūnijam
Kaltanenai, Svencones rajonā, Lietuvā un tās aktivitātes bija līdzīgas
kā Silajāņu nometnē. Šajā nometnē piedalījās 40 bērni vecumā no 12
līdz 16 gadiem. Lietuvas nometnes dalībnieki no Riebiņu vidusskolas
Brigita Rudzāte un Jacenta Rudzāte bija ļoti apmierināti ar nometnē
redzēto.

Centrs 2010./2011. m. g. Projektā „Cured by animals” kopā piedalās 16 partneri, kur 4 pašvalcentralizēto eksāmenu sertifi- dības ir no Lietuvas un 12 pašvaldības no Latvijas, vadošais projekta
kātus par pamatizglītību iz- partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”. Preiļu novada domes projekta
sniedza 17.jūnijā, sertifikātus budžets sastāda 7 164,48 Ls, no kuriem 85% t.i. 6089,81 Ls tiek finanpar vispārējo vidējo izglītību sēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Pašvaldības un valsts līdzizsniegs 12.jūlijā.

finansējums ir 1074,67 Ls.

Kad eksāmeni un pārbaudes darbi aiz muguras un skola patīkami smaržo pēc vasaras - ir pienācis izlaidumu laiks.
Kā allaž Riebiņu vidusskolā tie ir divi ļoti skaisti un mīļi pasākumi.

18.jūnijā

kopā ar vecākiem, skolotājiem, viesiem savus atvadu svētkus skolai svinēja divdesmit pieci 12.klašu absolventi. Talantīgi,
gudri, atraktīvi, aktīvi jaunieši savus svētkus varēja izbaudīt pilnībā, jo bija to pelnījuši. Anželika Kirilova
saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valdis Dombrovska pateicību. Par ieinteresētību un veiksmīgu piedalīšanos vācu valodas olimpiādē Riebiņu vidusskolas skolotājas Ritas Demjanovas PALDIES
saņēma Artūrs Šmukša, par sportisku neatlaidību un uzvarām sacensībās Riebiņu vidusskolas skolotāja
Anatolija Isajeva PALDIES saņēma Anželika Kirilova. Skolotājas Silvijas Avotiņas PALDIES par atsaucību pasākumu organizēšanā un vadīšanā, par veiksmīgu piedalīšanos skolēnu parlamenta darbā izskanēja

Artūram Šmukšam un Kristapam Pastaram. Skolotājas Ārijas Bergmanes - Sprūdžas PALDIES par atsaucību, par aktīvu un veiksmīgu
piedalīšanos skolas vokālā ansambļa darbībā saņēma Oksana Kapustjonoka un Skaidrīte Mūrniece. Savukārt skolotājas Vēsmas Lubānes
PALDIES par ieinteresētību un
veiksmīgi izstrādātiem pētnieciskajiem laboratorijas darbiem saņēma
Kristīne

Stabulniece, Anželika

Kirilova un Aļina Rastopčina.

Mūsu nepieradināmie cīruļbērni! Talantīgie, varošie, pašapzinīgie, atbildīgie, skaistie, centīgie – personības! Laimīgu ceļu Jums !

Lai veicinātu latviešu valodas apguvi, izveidoti jauni mācību līdzekļi 7., 8., 9. klasei
ESF projektā „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” izveidoti seši mācību līdzekļi latviešu valodas un literatūras apguvei:

-„Tekstveide 7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Leksikoloģija un frazeoloģija 7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Literatūra 7. klasei. Vērtību pasaule. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Literatūra 8. klasei. Spēle. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Literatūra 9. klasei. Dzīves virpuļos. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Uzdevumi latviešu valodas mācībā. Mācību līdzeklis profesionālās izglītības iestādes audzēknim”.
Riebiņu novada skolām jaunos mācību līdzekļus bez maksas atgādāja Riebiņu vidusskola. Projekta ietvaros izstrādātie mācību līdzekļi
tiek veidoti, lai tos varētu izmantot ne tikai skolās, kurās īsteno mazākumtautību programmu, bet arī klasēs, kurās ir lingvistiski neviendabīga vide. Projekta ietvaros skolas saņēma arī interaktīvo karšu sistēmu.

Darbinieku tālākizglītība
Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ ir ļoti nozīmīgi apgūt Pirmās Palīdzības sniegšanas iemaņas, lai prastu sniegt pirmo palīdzību sev un nebaidītos sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem. Pirmā palīdzība ir ātra tūlītēja
palīdzība, ko cietušajam vai saslimušajam dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī, savu zināšanu un iespēju apjomā, sniedz personas, neatkarīgi no sagatavošanās un ekipējuma, līdz brīdim, kad tiek sniegta profesionāla neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Latvijas Sarkanais Krusts ir sertificēta Pirmās Palīdzības apmācītājorganizācija, kura, saskaņā ar mācību programmu, veica Pirmās Pa-

līdzības sniegšanas apmācības Riebiņu novada izglītības iestāžu pedagogiem. LR Veselības ministrijas un Katastrofu medicīnas centra apliecību „Kurss pirmajā palīdzībā 15 stundu apjomā atbilstoši Darba aizsardzības likumā noteiktajām vajadzībām” saņēma 12 pedagogi. Paldies pasniedzējai, LSK Preiļu nodaļas izpilddirektorei Zentai Vucānei.
Riebiņu vidusskola apmaksāja kursu izdevumus arī skolotājai Sanitai Upeniecei programmas “Izmaiņas lietvedības normatīvajos aktos”
apguvei un Rimmai Gavrilovai „Aktualitātes un novitātes tautas un mūsdienu dejas mācīšanas metodika” apmācībām, kuri notika
2011.gada 25.maijā un 6.-9.jūnijā.
ESF projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros 28.jūnijā tika
organizēts NVO forums nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjiem projekta rezultātu izvērtēšanai un rezultātu popularizēšanai.
Pasākums notika Viesu mājā „Ēdene” Riebiņu novada, Rušonas pagasta, Geļenovā. Darba kārtībā - Projekta rezultātu apkopojums, projekta izvērtējums un ieguvumu puķes izveidošana, muzikāls sveiciens foruma dalībniekiem un viesiem, kafijas pauze, pilsoniskā līdzdalība projekta dalībnieku interpretācijā, neformālās diskusijas, pieredzes apmaiņa, viesu uzrunas. Latvijas Sarkanā Krusta vadības vārdā
paldies valdes loceklei Anitai Cakulei par dalību projekta aktivitātēs, noslēguma pasākumā un ideju popularizēšanā vietējā sabiedrībā.
Par NVO darbības kapacitātes celšanas programmas apguvi apliecību saņēma LSK valdes priekšsēdētāja Ineta Anspoka.

Riebiņu vidusskola saņem II starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Dažāda pasaule”2011 PATEICĪBU par interesantām radošajām
idejām un aktīvu piedalīšanos II Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Dzīvnieki manā zemē”. Skolotāji konsultanti—Anita Randarte, Silvija Avotiņa, Ruta Vjakse.

Darbs skolas apkārtnes uzkopšanā
Visur priecē rūpīgi sakopta skolas apkārtne, skaistas puķu dobes,
glīti nopļauts zālājs. Skolas labiekārtošanas darbi rada pievilcīgu un
sakoptu vidi, kurā ir patīkami uzturēties gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī skolēnu vecākiem ikdienā un dažādos svinīgos pasākumos. Vēlos teikt paldies cilvēki, kuri ir ļoti atsaucīgi, jo kopīgi
taču veidojam patīkamu vidi. Paldies skolas audzēkņiem un viņu ģimenēm, kuri atbalsta nākšanu uz skolu arī vasarā, jo tā tiek apgūtas arī
praktiskā darba iemaņas. Paldies brīvprātīgā darba organizatoriem un vadītājiem – Sanitai Upeniecei, Viktoram Golubevam, Silvijai
Avotiņai, Innai Zenovjevai, Anitai Podziņai, Inārai Drongai, Rutai Vjaksei, Jeļenai Vucānei, Allai Solovjovai, Annai Meluškānei,
Innai Kabarei, Dignai Prodniecei. Riebiņu vidusskolas skolēni un darbinieki ir ļoti pateicīgi Riebiņu pagasta teritoriālai pārvaldei un
simtlatniekiem, kas ir nodarbināti Riebiņu vidusskolā, jo viņi šogad tik daudz labu darbu izdarījuši, ka no katra skolēna un skolas darbinieka ir pelnījuši lielu PALDIES. Paldies visiem kopā un katram atsevišķi !
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

Skola un mājas ir kā divi spārni, kas paceļ mazo putnēnu lidojumam.
8. jūnijā, kad skolasbērni jau izbauda pirmās pelnītā brīvlaika dienas, skolā viesojās nākamo pirmklasnieku vecāki. Klases audzinātājas Silvijas Avotiņas laipni aicināti, vecāki noskatījās fotoreportāžu no pasākuma " Bez piecām minūtēm pirmklasnieks", kur 4. klases
skolēni uzņēma skolā jaunos skolasbiedrus, sniedza koncertu, un Mazā raganiņa kopā ar Burtu meitiņu pārbaudīja viņu gatavību skolai. Skolas direktore iepazīstināja vecākus ar skolas normatīvajiem dokumentiem un iedeva katram informatīvu bukletu par Riebiņu
vidusskolu. Tālāk sekoja saruna par nākamā skolēna prasmēm, gatavību skolai, nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un skolas piederumiem. Iepriecināja vecāku labvēlīgā, nopietnā un intereses pilnā attieksme pret jauno posmu viņu dzīvē - atkal pirmajā klasē. Tikšanās
nobeigumā vecāki saņēma nelielu padomu minimumu, kas saucās " Vecākiem un ikvienam no mums", lai brīvā brīdī pārlasītu un atsauktu atmiņā kādu zināmu, bet mazliet piemirstu patiesību par bērniem. Un tā šobrīd 1. klases durvis Riebiņu vidusskolā 1. septembrī
ir gatavi vērt 12 zinātkāri, atraktīvi, draudzīgi un mācīties griboši zēni un meitenes. Varbūt kāds vēlas nākt mūsu pulkā?
Skolotāja Silvija Avotiņa

Šī gada 9. maijā notika konkursa „Eiropa skolā” 2011.gada laureātu godināšanas pasākums,
kas norisinājās „Eiropas mājā”. Kopumā Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra 2011.gada
konkursā saņēma 328 bērnu un jauniešu radošos darbus, no kuriem 105 bija literārie un 223
vizuālie darbi.

Atzinības rakstu saņēma 5.klases skolēns Jānis Kokins, viņa skolotāja Ruta Vjakse

Jūlijs - mēnesis ar skanīgu vārdu. Septītais.
Tātad laimīgs. Saules, lietus un varavīkšņu mēnesis.
Krāsains kā varavīksne bija arī estrādes atklāšanas pasākums 2.jūlijā. Siltais
un pēc liepu ziediem smaržojošais vakars pulcēja daudz gan pašmāju skatītāju, gan ciemiņu. Uzstājās dejotāji, dziedātāji, folkloristi. Viņu vidū bija arī
mūsu ritma grupas meitenes skolotājas Rimmas Gavrilovas vadībā un skolotājas Anitas Randares vadītās 7.-9. klašu tautisko deju dejotājas, kuru
līksmās un azartiskās dejas ievija priecīgas krāsas kopējā koncertā.

13.jūlijā novada izveidota
komisija skatīja novada daiļdārzus, zemnieku saimniecības, arī izglītības iestādes. Apkārtnes sakopšanas skatei gatavojāmies arī mēs. Savu palīdzību neatteica skolas darbinieki Aleksandra Zabalujeva, Faina Teša, Sanita Upeniece, Anita Cakule.

Tēma: Ja es būtu brīvprātīgā darba darītājs

Pulciņa skolotāja Alla Solovjova
ar savu darbošanos iekarojusi
arī rīdzenieku interesi.
30.jūnija vēla pēcpusdiena, Trentini interjera dizaina galerijas darbinieki sanāk kopā Sapņu Fabrikā,
lai ikdienu padarītu garšīgāku. Tas
ir laiks interesantām sarunām un
jaunām pazīšanām. Šoreiz bija arī
ciemiņi ar inovācijām no TEUCO un vakariņām Japānā - kopīgi tika gatavoti un
baudīti suši , apgūta origami mākslas burvība. Iedvesmojošas meistarklases profesionāļu izpildījumā, kas mijās ar drosmīgām improvizācijām un jaunu talantu
atklāšanu—vairāk no 30.jūnija vakara sajūtām, kur piedalījās arī skolotāja Alla
Solovjova var lasīt www.trentini.lv
Piektdien – 1.jūlijā, astoņos vakarā Jūrmalas
pilsētas Slokas stadionā, svinīgi tika atklāta

Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde,
kas no 1. līdz 3.jūlijam risinās Jūrmalā, kurā
piedalījās jaunatnes olimpiskās komandas no
70 pašvaldībām, kas cīnījās par 239 medaļu
komplektiem 26 sporta veidos.
Preiļu novada komandas sastāvā (4 vieglatlēti, 3 galda tenisisti un 1 džudo pārstāvis) startēja arī Riebiņu vidusskolas skolnieks Ruslans Danilovs, sporta treneris Anatolijs Isajevs. Mājup jaunie sportisti atgriezās ar 2 zelta, 1 sudraba un 1 bronzas godalgu. Bronzas
medaļu kaklā sev varēja kārt Ruslans Danilovs. Apsveicam ! Kā jau Olimpiskajos forumos arī šoreiz neiztika bez sportistu parādes, svētku koncerta un uguņošanas. Arī mastā
uzvijās Latvijas Olimpiskās savienības karogs, tika iedegta olimpiskā lāpa un sportisti un
treneri nodeva tradicionālo zvērestu – tas jaunos sportistus pietuvina Olimpiskajiem ideāliem un motivē pilnveidoties, lai kādreiz varbūt piedalītos arī lielajā forumā.

•

•
•
•

Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļas izsludinātajā konkursā „Krauklis iesaka izlasīt” šobrīd par uzvaru cīnās
arī mūsu skolniece Rasma Ormane. Konkursā varēja piedalīties jebkurš 1.- 9. klašu skolēns un vasaras garumā lasīt piedāvātās vecumam atbilstošās grāmatas. Konkursa rezultāti tiks apkopoti augusta beigās, un
Zinību dienā tiks pasniegtas nominācijas „Čaklākais lasītājs” balvas. Rasma piedalījās arī Vasaras treniņnometnē galda tenisā Raunas novada Drustu pamatskolā no 17. jūlija – 3. augustam.
Dace Ormane šobrīd brīvajā laikā apgūst Lego robotiku, gatavojoties pirmajam Lego robotu čempionātam
2012.gadā.
Akordeonistu nometnē no 18.-28.jūlijam ar Preiļu mūzikas un mākslas skolas atbalstu uzturējās un savu
spēlētmāku papildināja mūsu skolnieces Daiga Golubeva un Marija Malahova.
Jūlija beigās piedalījāmies UNESCO globālajā kampaņā „”Kizuna” – cerību vēsts japāņu skolēniem”, sūtot
pastkartes no cunami cietušajiem bērniem un izsakot savu atbalstu nelaimē cietušajiem. Paldies direktora
vietniecei Ritai Pudānei un tiem klašu audzinātājiem, kuri motivēja savus skolēnus šīs akcijas atbalstam.

Valsts Lauku tīkla pasākuma “Pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā” ietvaros NVO brīvprātīgā
darba veicēji Inna Zenovjeva un Ineta Anspoka 19.un 20.jūlījā devās Preiļu reģionālās nodaļas rīkotajā
pieredzes apmaiņas braucienā “Jaunas idejas attīstībai. Nevalstiskās organizācijas lauku attīstībai”.
Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija veicināt labas pieredzes un prakses apguvi un pārņemšanu. Paviesojāmies biedrības “Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre” telpās, Ventspils Amatu mājā, apskatījām
Ventspils pilsētu no jūras puses, pilsētas un privātpersonu dārzus, iepazināmies ar Vītolbergu siera ražotni,
Usmas pagasta mini zoodārzu u.c. Galvenais ieguvums no šī pieredzes apmaiņas brauciena ir no katras apmeklētās vietas saņemtais optimisms, ka vajag turpināt iesākto, piesaistot jaunas idejas, kas aizgūtas brauciena laikā. Svarīgi ir redzēt ar kādām idejām strādā citur, kā iespējams realizēt ieceres un sapņus. Viena no
populārākajām atziņām, ko brauciena dalībnieki minēja bija – „ja grib, tad var". Un ir ļoti svarīgi saglabāt
cilvēkos vēlmi strādāt. Pieredzes apmaiņas braucieni ir tie, kas ne tikai saglabā šo vēlmi, bet arī sniedz jaunas idejas, sniedz drosmi ieviest kādas inovācijas savas darbības uzlabošanā.

Raiņa bulvārī “SVĀTKU
MUSTUROŠONA”.
Aktivitātes piedāvā Latvijas
Sarkanā Krusta Preiļu nodaļa,
priekšsēdētāja Ineta Anspoka, Preiļu novada bērnu un
jauniešu centrs, skolotāji Alla
Solovjova un Guntars Ormanis.

Foto—Alla Solovjova
•

Koncertā uzstājās Daiga Golubeva

Apmeklētāju vidū—skolotāja Ruta Vjakse

36 stundu profesionālās pilnveides kursus „Tehniskās grafikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko
kompetenču pilnveide” Rīgā apguva skolotāja Inna Zenovjeva.

•

Priekules pensionāru kopas vokālais ansamblis "Zilais lakatiņš” 28.jūlijā nakšņoja Riebiņu vidusskolā.
Paldies par viešu uzņemšanu Viktoram Golubevam, ēdnīcas vadītājai Anitai Cakulei par garšīgajām
brokastīm, direktora vietniecei Ritai Pudānei par noorganizēto ekskursiju pa Riebiņiem un skolotājai
Allai Solovjovai par Origami suvenīriem viesiem.

23.jūlijs—Riebiņu novada svētki
Riebiņu novada svētku temats šogad bija Siena un piena festivāls, tādējādi godinot tās saimniecības, kuras strādā šajā nozarē. Svētku ietvaros tika veidotas dažādas siena skulptūras, kuras iedzīvotāji varēja apskatīt Riebiņu parkā. Arī priekšnesumi-dziesmas, dejas, teātra uzvedums bija saistīti ar
šo tēmu. Jau otro gadu Riebiņu novadā tiek sveikta ģimene, kas ar
savu darbu, ģimenisko vērtību popularizēšanu kļuvusi par piemēru
citiem. Šogad par šādu īpašo ģimeni tika nominēta Silajāņu pagastā dzīvojošā Griboniku ģimene. Ģimenes vecākā atvasīte Sandis ir mūsu skolas 12.klases audzēknis. Par gaumīga daiļdārza izveidi un
sakoptas vides veidošanu Riebiņu pagastā atzinības rakstu un novada domes sarūpētu balvu saņēma arī
Golubevu ģimene.

Atestātu izsniegšana 12.klases skolēniem

Paldies par šo dienu skolas pedagogiem
Ritai Pudānei, Innai
Kabarei, Silvijai Avotiņai, Marijai Tarasovai, Guntim Tjarvjam.

Latviešu valodas aģentūras organizētajā latviešu literatūras un mākslas jomas priekšmetu skolotāju radošajā nometnē Aglonas Alpos 18.-22.jūlijā piedalījās Riebiņu vidusskolas pedagogi Rita Pudāne, Silvija Avotiņa, Ārija Bergmane Sprūdža, Irēna Ormane. Radošo darbnīcu mērķis bija nodrošināt latviešu valodas, literatūras un citu mākslas priekšmetu pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu atbilstoši modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.

Sociālā un ekonomiskā nelīdzsvarotība valstī katram no mums liek izvērtēt esošo situāciju un nākotnes perspektīvas.
Arvien vairāk ir cilvēku, kuri iesaistās mūžizglītības un tālākizglītības pasākumos, jo apzinās izglītības nozīmi cilvēka
dzīvē un to, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, lai veiksmīgāk iesaistītos darba tirgus attiecībās.
2011./2012.m.g. Riebiņu vidusskola piedāvā pieaugušajiem (bez vecuma ierobežojumiem), kuri kādu iemeslu dēļ
nav ieguvuši vidējo izglītību vai arī ir iesaistījušies darba tirgū un vēlas turpināt mācīties pieteikties neklātienes programmā. Mācību process tiks organizēts mācību sesiju veidā. Ievērojot programmas specifiku, galvenā mācību forma
būs konsultācijas un ieskaites, daļa jautājumu mācību priekšmetos pēc pedagogu un izglītojamā vienošanās būs jāapgūst
patstāvīgi. Tā kā skolā ir laba materiāli tehniskā bāze, varam nodrošināt atbalstu un apstākļus patstāvīgām mācībām.
Neklātienes izglītojamie saņems radošu, uz radošu sadarbību vērstu izglītības pakalpojumu, individuālu pieeju katram
izglītoties gribētājam, ja vēlēsies tiks iesaistīti skolas aktivitātēs, projektos, pašpārvaldē.
Aicinām uzdrošināties un izmantot iespēju mācīties, iegūt vidējās izglītības dokumentu, kas būs drošs priekšnosacījums savas karjeras tālākā veidošanā, personības pilnveidošanā.

Piecas dienas Aglonas Alpos
Vasaras laiks ir kā radīts sapņu un cerību piepildīšanai. Tāli ceļojumi, brauciens pie jūras, kalnu maršruti, tikšanās
ar interesantiem cilvēkiem, atpūta pēc sirds patikas... un mācības ar prieku un gandarījumu.
Es droši vien mēģināju savienot nesavienojamo, bet nesteidzieties pārmest. Pasaulē notiek visādi brīnumi. Tādā
brīnumjaukā piedzīvojumā šovasar piedalījās arī četras Riebiņu vidusskolas skolotājas: Silvija Avotiņa, Ārija Bergmane-Sprūdža, Rita Pudāne un Irēna Ormane.
2010. gada 19. aprīlī sāka darbību Valsts izglītības attīstības un Latviešu valodas aģentūras Eiropas Sociālā fonda
projekts „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekts
paredz vairākas aktivitātes, viena no tām ir pedagogu vasaras nometnes, kurās apgūst programmu
„ Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide latviešu valodas un literatūras, kā arī citu mākslas jomas priekšmetu
satura īstenošanai” ( 36 stundas).
Vasaras nometnes tiek organizētas visos Latvijas vēsturiskajos novados un pulcina pedagogus gūt iedvesmu radošam un produktīvam darbam. Par tādas nometnes darbību šogad no 18. līdz 22. jūlijam, kuras darba organizēšanā daudz
pūļu ieguldīja Līvānu 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, mācību līdzekļu autore, Sandra Kivleniece,
es gribu pastāsīt.
Ceļojums bija, ne tik tāls, tepat līdz Aglonas Alpiem. Vilinošs nosaukums, un kalns arī ir, sirsnīga sagaidīšana un
latgaliešu viesmīlība no saimnieces Mihalinas Cakules , kuras rūpes un gādība nekur neizpalika ne mirkli. Jūras nebija
gan, taču skatam pavērās viens no Latgales zilajiem ezeriem ar siltu un glāstošu ūdeni visas diennakts garumā. Par interesantajiem cilvēkiem jārunā nopietni .
No literatūrzinātnieku viedokļa mēs dzīvojam interesantā laikmetā, jo esam jauna literatūras virziena postintelektuālisma rašanās liecinieki. Daugavpils Universitātes pasniedzēja Maija Burima mūs ievirzīja jaunākās latviešu literatūras pasaulē un notika diskusija par to, kāpēc grāmata vairs nav pieprasīta, kāpēc lasāmviela ir tik drūma, kāpēc literatūras žanri attīstās tik nevienmērīgi. Ļoti organiski šo tēmu turpināja DU pasniedzējs un dzejnieks Valentīns Lukaševičs,
atklājot liriskā varoņa jēdziena attīstību laiku lokos. Stāstījumu un sarunu vizualizēja jauna filma ar V. Lukaševiča līdzdalību par Latgales kultūras mantojumu.
Literatūrzinātnieks un Latvijā pazīstams dzejnieks Kārlis Vērdiņš atklāja interesanto dzejprozas pasauli, mēs lasījām dzeju skaļi un lekcijas beigās dzejnieks mums uzdāvināja savas dzejas lasījumus.
20. jūlijs bija īpaša diena, jo nodarbības vadīja Latvijā pazīstamas personības no mākslas aprindām. Skolotājs arī
ir nedaudz aktieris, tāpēc ar saviem noslēpumiem dalījās aktieris Gundars Āboliņš, mēģinot uzburt izjūtas ar vārdu palīdzību. Mākslinieks Aivars Vīlips ar mums runāja zīmējumu valodā un nodarbības beigās uzdāvināja katrai savu zīmējumu. Vēl jaunā, bet jau atpazīstamā rakstniece Nora Ikstena atklāja mazus rakstnieces noslēpumus, bet varbūt radīja vēl
lielāku intrigu par sevi un dažas nometnes dalībnieces visu nakti lasīja jaunākos rakstnieces darbus.
Ar lielu interesi un cerībām rast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, mēs gaidījām tikšanos ar filozofu un ne tikai
Latvijā pazīstamu cilvēku Ati Zakatistovu. Kā cilvēki pieņem lēmumus? Kāpēc informācija tiek uztverta tik atšķirīgi?
Ko darīt, lai notiktu izmaiņas sabiedrībā? Es domāju, ka šie jautājumi uztrauc daudzus. Nodarbībā mēs saņēmām atbildes uz līdzīgiem jautājumiem un, risinot sabiedrības dilemmas, kļuvām kompetentāki savā profesijā.
Literatūrzinātnieks Ojārs Lāms no Latvijas Universitātes ar mums runāja par moderno literatūras teoriju un ko ar
to darīt skolā. Nodarbības psihoanalīzē bija gan saistošas, gan vērtīgas, jo tās palīdz izprast cilvēku visur, ne tikai varoņus daiļdarbos.
Valodniece no Liepājas, lībiete pēc savas izcelsmes, Evi Daga- Krūmiņa runāja par valodas filozofisko aspektu
un valodu kā mītu sistēmu, kur visam ir savs svars un vērtība. Bet mēs sapratām, ka esam lieli ieguvēji no šī laika, vietas
un cilvēkiem.
Cik labi, ka ir atmiņas, kur glabājas informācija, vērtīgais ietekmē mūs ļoti ilgi.
Vasaras nometnes dalībniece,
Riebiņu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Irēna Ormane

