2015.gada oktobris
“Sagaidot Pasaules skolotāju dienu, vēlos pateikt paldies ikvienam, kas ar
savām zināšanām, pieredzi, aizrautību, radošām idejām dalās ar Latvijas
skolēniem, sniedzot ieguldījumu viņu izaugsmē un līdz ar to –
mūsu valsts nākotnē.” (M. Seile)

Skolotāju
diena!
Pirmais
nopietnais pasākums pašpārvaldes
sezonā, pirmās kavētās stundas
skolas vārdā. Skolēnu pašpārvalde
šai dienai gatavojās laicīgi.
Daudzām idejām apveltīti, domāja radošo noformējumu
apsveikumiem, skolas vestibilam, skolotāju dienas
organizēšanas kārtību.
Agrajā piektdienas rītā tika manīti saposušies jaunieši,
kas gatavi sveikt savus skolotājus. Tā ir emocijām
pārpilna diena, kurā skolotāji tiek īpaši lutināti. Tikai
viņiem ieeja skolā ir pa galvenajām durvīm, aiz tām ved
skolēnu apsveikumu ceļš. Jaunā skolēnu skolas vadības
komanda ar rīkojumu atbrīvoja esošo skolas vadību un
skolotājus uz diennakti no pienākumu pildīšanas un
mierinājumam dāvināja kliņģeri. Mācību stundās savas
pedagoģiskās spējas pārbaudīja vidusskolēni, bet
skolotājus sagaidīja interesantas nodarbes, kas ļāva no
sirds izbaudīt notiekošo un priecāties.
Šajā dienā arī atcerējāmies savus mūžīgajā
mierā aizgājušos kolēģus – aizbraucot uz
kapiem, apkopjot kopiņas, parūpējoties par
ziediem un svecītēm, sirsnīgi pieminot visus
savus mīļos pedagogus.

Riebiņu vidusskolas pedagogus
profesionālajos svētkos sveic Latvijas
Republikas izglītības un zinātnes ministre
Mārīte Seile, LR 12.Saeimas deputāts Ivans
Ribakovs, „Laimas” šokolādes muzejs,
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija, "Esi Līderis!",
Rēzeknes
Augstskolas vārdā rektors E. Teirumnieks,
Riebiņu CB kolektīvs

Daugavpils teātrī tikko pirmizrādi
piedzīvojusi dejas izrāde “Tuvība”.
Tuvības tēmas atklāšanai izrādē
izvēlēta kustību valoda. Pateicoties
Riebiņu vidusskolas arodbiedrības
iniciatīvai, pedagogiem bija iespēja
3.oktobrī klātienē skatīt izrādi.

DĀVANAS: 4.oktobrĪ—koncertprogramma
„Dvēseles tilti” Riebiņu KC (Andra Eriņa
skanīgākās dziesmas izdziedāja un izspēlēja
„Dricānu dominante” ), biļetes uz VEF RīgaNizhny Novgorod basketbola spēli „Arēnā Rīga.

“Labs skolotājs ir atslēga uz kvalitatīvu izglītību! Labs skolotājs ir pārliecināts, ka ikviens viņa
skolēns var sasniegt augstus mērķus, un zina, kas viņam kā profesionālim jādara, lai ikvienu
skolēnu atbalstītu.” (M. Seile)
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Skolotājiem 2.oktobra – Skolotāju dienas –
priekšpusdiena solījās būt neparasta, jo
ierastā darbdienas stundu saraksta vietā
bija šāds:
•
Tava rīta kafija rozā zālē –
noskaņošanās rudenim;
•
Praktiski radoša rudens sagaidīšana.
•
Aktīva rudens svinēšana un neliela
nostalģija pēc vasaras.
Toties
skolēnu
mācību
dienas
organizāciju savās rokās bija ņēmis
parlaments un paredzējis, ka būs
individuālas tikšanās un apsveikumi
saviem skolotājiem, 4 mācību stundas
kārtīga darba un pusdienas ierastajā
režīmā.
Viss tā arī notika....
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2015.gada oktobris

1.oktobrī no Riebiņu vidusskolas uz Rīgas Ziemeļvalstu
ģimnāziju devās četri 9.klases skolēni, lai pārstāvētu savu
skolu viktorīnā „Iepazīsties ar valodu!” Viktorīnu organizēja
Ziemeļvalstu ģimnāzija sadarbībā ar Latviešu valodas
aģentūru. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja: Rasma Ormane,
Diāna Harlamova, Mareks Cakuls un Sandis Sparāns.
Līdzi klātienē turēja īkšķus un bija gatava palīdzēt skolotāja
Natālija Smukša. Skolēni sacentās, atbildot uz jautājumiem
par angliski un vāciski runājošajām zemēm, to kultūru un
valodu, demonstrējot ne tikai zināšanas ģeogrāfijā un
vēsturē, bet arī angļu un vācu valodās. Tāpat skolēniem bija
jāatbild uz jautājumiem par ziemeļvalstīm - Dāniju,
Norvēģiju, Somiju un Zviedriju, kuru valodas mācās
Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni. 24 skolu konkurencē
iegūta atzinība! Paldies jauniešiem un vācu un angļu valodu
skolotājai par līdzšinējo darbu un piedalīšanos konkursā!

Veco ļaužu dienas pasākums
sociālās aprūpes centrā "Rušona”
1.oktobrī tiek svinēta Starptautiskā Veco ļaužu diena, kad parasti aicinām visus
atcerēties savus vecvecākus, ar viņiem kopā pavadīto laiku, paveiktos darbus un
nedarbus, un atgādināt, cik daudz viņi mums nozīmē.

Riebiņu vidusskolas folkloras kopa „Jumalāni” šajā dienā nolēma iepriecināt sociālā aprūpes
centra „Rušona” vecos un vientuļos cilvēkus ar muzikālu veltījumu. Centra iemītnieki
vienmēr ir priecīgi sagaidīt mūsu pašdarbniekus pie sevīm ciemos. Smiekliem, dziesmām un
dzejoļiem skanot, pagāja 1.oktobra priekšpusdiena. Koncertam beidzoties, veco ļaužu sejās
bija neviltots prieks, un arī mūsu sejas rotāja smaids, kas liecināja par gandarījumu. Centra
vadītāja Inguna Rubane bija sarūpējusi cienastu gan savam kolektīvam, gan skolēniem.
Apsveikuma pasākumā piedalījās arī direktora vietniece Rita Pudāne un skolotāja Anita
Podziņa. Individuālas dāvanas sarūpēja biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, kuru vada
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka.
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Ar šādu devīzi svētdien, 4.oktobrī, uz Arēnu Rīga devās Riebiņu novada oranžais busiņš ar 22 skolēniem un 5
sporta skolotājiem, lai vērotu starptautisku spēli basketbolā. „VEF Rīga” uzņēma savās mājās Aināra Bagatska trenēto
komandu no Krievijas „NIZNIY NOVGOROD”. Iespēju būt klātienē, lielā hallē, redzēt garus, veiklus un trenētus vīrus
darbībā zem groza un laukuma vidū, tiesnešu un sekretariāta darbu, kā arī hallēs apsardzes profesionalitāti izmantoja 6
mūsu skolas 8.-11.klašu skolēni. Pēc gūtās pieredzes visi gatavi ķerties cīņai zem skolas basketbola groziem. Paldies
LOK par uzdāvinātām biļetēm un novada domei par transportu.

Uzņēmējdarbības iedvesmas konference

8.oktobrī Forum Cinemas vislielākajā zālē notika šī gada vērienīgākā
uzņēmējdarbības iedvesmas konference ”Uzdrīksties uzvarēt!”,
kuru organizēja Junior Achievement Latvija sadarbībā ar Swedbank Latvija.
Riebiņu vidusskolas pulciņš “Esi Līderis!” un 10.-12.klases skolnieki skolotājas Sandras Eidukas pavadībā
apmeklēja šo ģeniālo pasākumu, kurš apvienoja tik daudz dažādu, inovatīvu un radošu personu.
Pasākuma piedalījās pāri 700 skolnieku no 60 skolām visā Latvijā. Atklāja konferenci Jānis Krievāns – JA
Latvija valdes priekšsēdētājs. Skolēni tika iepazīstināti ar skolēnu mācību uzņēmumu biznesa idejām un motivēti
izveidot savus SMU. Konference ar savu pieredzi dalījās SMU/SIA Simple+ (Latvijas Skolēnu mācību uzņēmuma
2.vietas ieguvēji Eiropas finālā Berlīnē) no Madonas.
Skolēni iepazinās ar mūsdienu biznesa vadīšanas principiem pateicoties Jāņa Palkavnieka (draugiem.lv
runasvīrs) aizraujošam stāstījumam. Skolēni izprata IT tehnoloģiju uzņēmuma pieredzi, veidojot starptautisku
uzņēmumu Giraffe 3600.
Edgars Rozenvalds ( Wood
Religion Barber Shop dibinātājs un
vadītājs) prezentēja pakalpojuma
uzņēmuma – vīriešu frizētava
izaugsmes
stratēģiju
un
konkurentspēju cīņā par savu tirgus
daļu. Noderīgus padomus jaunam
uzņēmumam komunicējot sociālajos
tīklos sniedza Artūrs Mednis (Inspired
Digital vadītajs).
Biznesa
ideju
un
tās
pārdošanu vadīja Claudio A.Rivera (Arģentīna) – RBS bakalaura programmas direktors ( kur runā arī latviski!), kur
skolēni strādāja radošās darbnīcās ar mērķi reklamēt Latvijas rupjmaizi ārzemju tūristiem, tai skaita frančiem.
Konferences noslēgumā uzstājās Aigars Rostovskis – uzņēmējs – miljonārs- Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
kameras biroja prezidents, BA Turība attīstības padomes priekšsēdētājs, kurs ar savu miljonāra veiksmes atslēgu
iedvesmoja jauniešus uzsākt savu biznesu, būt līderiem, jo tikai līderi var kļūt par MILJONARIEM. Gribētos
atzīmēt, ka Latvija ir ļoti laba fiziska vide uzņēmējdarbībai un kāpēc strādāt uz citiem, ja Tu vari strādāt uz

sevis! Vai Jūs varat būt miljonāri?

JĀ MĒS VARAM! Lai Jums VISS izdodas!
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9. un 10. oktobrī
8. - 12.
klašu skolēni devās mācību ekskursijā,
lai
iepazītu
Kurzemes ģeogrāfiju, vēsturi
un kultūru. Mūsu
maršrutā bija iekļautas tādas
pilsētas
kā
Jelgava, Kuldīga un Ventspils,
vērojām gan fantastiskas ainavas un brīnišķīgas atpūtas vietas, gan apbrīnojamus
kultūrvēsturiskus un zinātnes objektus. Turklāt laika apstākļi apdāvināja mūs ar saulainiem
un
siltiem mirkļiem.
Mūsu
pirmais
pieturas
punkts
bija Jelgavas LLU,
kur mūs
iepazīstināja
ar
studiju
programmām,
universitātes tradīcijām, kā arī ar Jelgavas pils vēsturi.
Iepazinuši Jelgavu, devāmies uz Kuldīgu. Tā pašlaik tiešām krāsojas zeltā un sarkanā.
Mums bija iespēja
doties
pastaigā un
izbaudīt
senās
pilsētas omulīgo
atmosfēru.
Kuldīgas simbols
un lepnums ir viens no garākajiem ķieģeļu velvju
tiltiem Eiropā, kas celts 1874.
gadā, bet restaurēts 2008. gadā. Būvēts pēc cara laika ceļa kustības standartiem, lai varētu
izmainīties pretimbraucošas karietes. No tā paveras lielisks skats uz platāko ūdenskritumu
Eiropā – Ventas rumbu. Tas ir dabisks ūdenskritums, ar kuru saistīta virkne leģendu un
vēsturisku notikumu.
Mūsu trešais pieturas punkts bija Riežupes Smilšu alas. To kopējais garums ir apmēram 2
kilometri. Varējām apskatīt 460 metrus pazemes ejas, kuras veido labirintus, kam, kā
stāsta, piemītot savāds spēks. Alas ir raktas triju paaudžu garumā, viss alu labirints ir
cilvēku roku darbs. Alas ir privātīpašums, to īpašniece ir Inese, kura ir alu mantiniece
ceturtajā paaudzē. Alās valda nemainīga gaisa temperatūra - +8 grādi visu gadu. Alas par
savu mājvietu ziemā ir izvēlējušies sikspārņi.
Paņēmuši no alām veiksmi nesošus akmentiņus , sajutām, ka esam enerģijas pilni, ar
cerību, mīlestību sirdī un ticību sev, devāmies apskatīt Alekšupītes ūdenskritumu augstāko ūdenskritumu Latvijā, kas 17. gadsimtā nostiprināts un apbūvēts, lai tā straumi
savulaik izmantotu Kurzemē pirmo papīra dzirnavu darbināšanai.
Par draudzīgu un laipnu uzņemšanu varam teikt paldies Alsungas vidusskolai. Mums tika
iedalītas ne tikai nakts mītnes, bet tika organizēta skolas diskotēka, kurā mūsu skolēniem
bija iespēja izkustēties un izdejoties.
Sestdienas rīts sākās ar rudenīgu pastaigu gar jūras krastu Jūrkalnē. Pamodušies svaigā
gaisā, turpinājām ceļu uz Ventspili. Gida pavadībā devāmies braucienā ar ekskursijas
kuģīti ”Hercogs Jēkabs”, iepazīstot Ventspils ostu. Tam sekoja pastaiga pa Ventspili,
apskatot ievērojamākos objektus. Ventspils ielās rodamas un pat stabos kāpj krāsainas
govis, ielas, parkus, skvērus un iekšpagalmus rotā puķu skulptūras, figurāli puķu
veidojumi un gaumīgas puķu dobes. Nonākot amatu mājā, varējām iejusties skolnieku
lomā, jo kādreiz tā bija skola, kurā mācījās ievērojamais jaunlatviešu darbinieks un
izcilais folklorists Krišjānis Barons. Tāpat Jūrmalas parkā paveicām džungļu taku un
enkuru taku, kur apskatījām lielākos Piejūras brīvdabas muzeja enkurus. Pie ieejas parkā
atrodas vislielākais enkurs, kā smagums ir 23 t. Dienas noslēgumā bija iespēja mērot
spēkus peintbola spēlē.
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Skolēni
iemūžināja
Kurzemes rudeni
brīnišķīgās
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Konkurss „Superpuika” ir ikgadējs pasākums, kas pulcē apķērīgus un
azartiskus 11 – 12 gadus vecus pusaudžus no visas Latvijas.
Konkursa
uzdevumi ir ļoti vispusīgi, dodot iespēju
dalībniekiem
pierādīt savas spējas un prasmes gan fiziskajos
un erudīcijas
uzdevumos, gan arī amatniecības radošajos un
t eh n i s ka
rakstura uzdevumos.
Konkursa “Superpuika 2016” 1.kārta notika 14.
oktobrī Rīgā, Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”. Šoreiz
Riebiņu vidusskolu pārstāvēja divi 6. klases skolnieki – Raivis
Luriņš un Juris Kokins. Veicot dažādus uzdevumus erudīcijā, fiziskās
aktivitātēs un meistarībā, Juris Kokins izcīnīja iespēju turpināt cīņu šajā
konkursā. Gaidīsim, kā viņam veiksies 3.decembrī, kad notiks konkursa 2. kārta.

Starptautiskais profesionālās kvalifikācijas pilnveides
pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs Somijā
Brauciens bija vienkārši super!" – tā par
Somijā notikušo pieredzes apmaiņu saka
sociālo zinību skolotāja, Riebiņu vidusskolas
karjeras
izglītības
konsultants
Inna
Zenovjeva. Somijas izglītības metodiskās
sistēmas pieejas, interaktīvās mācību metodes,
starppriekšmetu saikne, mācību motivācijas
veicināšana, radošuma atraisīšanas metodes,
Tamperes koledžas mācību process—lūk tādas
bija galvenās semināra tēmas.
“Interesanti bija iepazīties ar karjeras
konsultanta darbību, kas sniedza jaunas idejas,
ko izmantot profesionālajā darbībā. Sapratu,
ka Somijā, tāpat kā pie mums, aktīvi darbojas
Skolēnu Mācību Uzņēmumi. Noteikti dalīšos
savā pieredzē ar kolēģiem, “ piebilst skolotāja.

„Nākotnes skola sākas šodien” - 30. septembris - 3. oktobris
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Oktobris atnāk
ne
tikai
ar
krāsainām
l a p ā m ,
novāktiem
dārziem, jauki
nosvinētu
Skolotāju dienu
un sapņiem par
tuvojoš os
brīvlaiku.
Oktobris ir darbīgs mēnesis, un savu darbīgumu
tas ienesis
arī mūsu
skolā.
N u p a t
aizvadījām
Labo darbu
nedēļu, kad
sarosījās
gan lieli,
gan mazi,
un
katrs
atrada laiku
un spēku
pastrādāt
s a v a s
skolas un
citu labā.
Ko
mēs
paveicām?
S k o l a s
teritorija
kļuvusi
sakoptāka,
nokritušās
lapas savāktas un sadedzinātas,
novāktas noziedējušās puķes, iestādītas
tūjiņas pie skolas. Rudens parūpējās par
jauku laiku, saimniecības daļas vadītājs
J. Čižiks par darbarīkiem, talcinieki –
par darba prieku, un visi kopā
iepriecinājām sevi un skolas ciemiņus
ar kārtīgu savas skolas apkārtni.
Ar domu, ka mēs varam arī vairāk,
skolēnu parlaments uzrunāja savus
skolasbiedrus un aicināja vērīgi
palūkoties apkārt un palīdzēt vēl
kādam. 7. klase un „Jumalāni” devās uz
kapsētu grābt lapas un sakopt
folklorista un mūsu novadnieka
A.Vasiļevska kapu kopiņu, 8b. klase
piedāvāja savu palīdzību Riebiņu CB,

5. klases Agnija un Raita atnāca un apvākoja
grāmatas pirmklasniekiem, 12. klase nolēma
pacienāt internāta bērnus ar pašceptu ābolmaizi,
krievu folkloras pulciņš kopā ar Mašu un Lāci no
10. klases sarīkoja jaukus Rudens svētkus
mazajiem, bet folkloras kopas „Jumalāni”
dalībnieki tikās ar senioriem, kopā padzēra tēju,
noklausījās atmiņu stāstus par veco skolu, kopā
muzicēja un jautri pavadīja laiku.
Lai izdarītu kaut ko labu, nevajag daudzpamanīt darāmo, nepaiet vienaldzīgi garām,
atrast mazliet laika, bet balva par darbu ir
gandarījums un sirsnīgi pateikts paldies.

Direktora vietniece Silvija Avotiņa
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12.–18. oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau
piekto reizi rīkoja UNESCO nedēļu. Šajā gadā UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija aicināja stiprināt gan individuālu cilvēku, gan institūciju savstarpēju sadarbību Latvijas
vērtību stiprināšanā un vietējā mantojuma izcelšanā, uzsverot, ka mantojuma kopšana un saglabāšana nākamajām
paaudzēm ir viens no pamatbalstiem sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
Atsaucoties UNESCO LNK aicinājumam, radās doma tikties ar Riebiņu senioru biedrību „Riebiņu
varavīksne”. Mūsu skolas folkloras kopa „Jumalāni” seniorus uzskata par saviem labiem draugiem, jo ne reizi jau
esam ciemojušies pie viņiem. Šoreiz seniores Ženija Pauniņa, Valentīna Skutele, Elizabete Belousova, Valentīna
Adamoviča, Olga Ribinicka, Jevģenija Maksimova un Janīna Dzene mēroja ceļu uz skolu, paņēmušas līdzi atmiņu
stāstus un fotogrāfijas par saviem skolas laikiem, par skolu vecajā pilī. Savukārt „Jumalāni” viesus sagaidīja ar
dziesmām un rotaļām.
Pārcilājot fotogrāfijas, seniori pastāstīja, kādas bērnu organizācijas darbojās skolā, kā visu septembri skolēni
palīdzēja lauksaimniecības darbos kolhozam (jā, te nu nācās skaidrot, kas ir kolhozs, pionieri un oktobrēni) un kāds no
tā labums bija arī skolai, kā bērni dzīvoja skolas internātā un ko darīja brīvajā laikā. Atmiņu takas pārstaigājot, ar
sirsnīgu vārdu tika pieminēti arī kādreizējie Riebiņu skolas skolotāji un tehniskie darbinieki.
Bijusī skolotāja Elizabete labprāt dalījās atmiņās par to, kā Riebiņu skolas saime gatavojās pārcelties uz jauno
skolas ēku, kā notika skolas apzaļumošana. Ik gadu ziedošie ceriņi pie skolas ir atnesti no vecās skolas, bet kastaņu
birzītes koki izaudzēti skolas lauciņā no kastaņiem. Arī liepu alejai uz skolu ir sava nozīme: uz veco skolu skolēni gāja
pa simtgadīgu liepu aleju, tātad arī pie jaunās skolas tādai bija jābūt.
Dzerot tēju un šķirstot vecos albumus, bērniem bija interesanti atrast un atpazīt fotogrāfijās savus radiniekus,
kaimiņus un paziņas.
Laiks pagāja nemanot, daudz kas vēl palika neizrunāts, nepastāstīts, bet šķīrāmies ar ciešu apņemšanos, ka
šādas tikšanās ir jārīko biežāk, jo interesanti bija visiem.
UNESCO nedēļā „Jumalānu” delegācija devās arī uz Riebiņu kapiem, lai godinātu mūsu novadnieku,
kordiriģentu, ērģelnieku, skolotāju un folkloristu Aleksandru Vasiļevsku un sakārtotu viņa kapu kopiņu. Lai gan
skolotājs Vasiļevskis jau sen aizsaulē, viņa atstātais folkloras vākums ik gadu papildina „Jumalānu” repertuāru. Par to
mēs viņam sakām lielu paldies. Katra mūsu
dziedātā dziesma, ko šai pusē pierakstījis
Aleksandrs Vasiļevskis, ikreiz ir īpašs piemiņas
brīdis Skolotājam.
Trešais
UNESCO
nedēļas
darbiņš
ir
iesaistīšanās
Riebiņu
novada
centrālās
bibliotēkas izsludinātajā konkursā „Manas
dzimtas stāsts par Riebiņiem”. Lai tajā
piedalītos, bija jāizjautā savi tuvinieki par
agrākajiem Riebiņiem un jāuzraksta stāsts. Pie
kam tajā var piedalīties gan individuāli, gan ar
ģimeni. Darbu iesniegšanas laiks vēl nav
beidzies, cerams, ka ikviens, kam ir ko pastāstīt
citiem, to arī izdarīs.
Kā jau arī iepriekšējos gadus, UNESCO nedēļa
ir laiks zināšanu papildināšanai un vērtību
apzināšanai – tepat, sev apkārt, savā ciematā un
novadā.
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Riebiņu
vidusskolas
skolēni atver
profesiju durvis
12. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros 10. –

12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties
Swedbank skolu programmas finanšu pratības
lekcijā “Uzkrājums kā pamats mērķu īstenošanai.
Uzņēmējdarbības uzsākšana.” 12.klases skolniece
Anastasija Jemeļjanova stasta tā: „Mēs ieguvām
priekšstatu par to, ko nozīmē būt par uzņēmēju.
Noskaidrojām, kādas īpašības nepieciešamas, lai
kļūtu par uzņēmēju, un kādi ir pirmie soļi, uzsākot
uzņēmējdarbību. Nodarbības laikā dalījāmies
domās par to, kas tad ir visbiedējošākais, dibinot
savu uzņēmumu, izvērtējām riskus un šķēršļus.
Varbūt kādam klusībā jau ir ideja, kas nākotnē
parvērtīsies veiksmīgā biznesā. Domāju, ka tas
palīdzēs vidusskolēniem izzināt savas karjeras
iespējas, veicinās
uzņēmību
un
motivāciju
mācīties.”
Beidzot
skolu,
katram
skolēnam ir jāveic
smaga
izvēle.
Profesiju mūsdienās
ir tik daudz un
studiju iespēju arī.
Tā kā katrs no
mums ir savādāks, un katram ir savas intereses, tad
vienu darbu nevar veikt visi.
9. un 12. klases skolēni devās uz Preiļiem,
lai iepazītos ar gida, vēsturnieka, tūrisma
informācijas centra darbinieka profesiju. Apmeklējam Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju.
Mūs laipni uzņēma muzeja vadītāja Tekla Bekeša
un muzeja vēstures speciālists Vadims Maksimovs. Bijām muzeja krātuvē, izstāžu zālē, kur iz-

vietota Jāzepam Pīgoznim veltītā plenēra darbu
izstāde, ka arī apmeklējām kapliču skaistajā Preiļu
parkā.
„Gids mums parādīja iepazīt vēsturnieka un
arhīvista darbu, pastāstīja, kas ietilpst darba
pienākumos, aizveda mūs interesantā ekskursijā pa
muzeju un Preiļu parka kapelu. Šāda profesija
nemaz nav tik viegla, jo nepieciešama
sava veida harizma, kas visiem
apmeklētājiem liks ieklausīties gida
teiktajā.
Tūrisma informācijas centrā mūs
sagaidīja 3 darbinieces, kas ar smaidu
un aizrautību stāstīja par sava darba
ikdienu. Tā nav vienveidīga, bet gan
ļoti bagāta ar daudziem izbraucieniem
un piedzīvojumiem. „Mēs varam
lepoties
ar
savu
amatniecību,
kulināriju
un
ekoloģiskajiem
standartiem”- teica TIC vadītāja Irēna Kjarkuša.
Bija interesanti atbildēt uz jautājumiem, kurus
piedāvāja TIC darbinieki. Uzzinājām, ka pie
Cesīm ir Riebiņu ezers! Par pareizām atbildēm visi
saņēma pārsteiguma balvas.
Man ļoti patika izklāsts par šo profesiju,
tāpēc apsveru iespēju nākotnē studēt tūrisma
vadību.”- Teica Gunda Pastare, 12.klases
skolniece.
Ekonomikas skolotāja Sandra Eiduka skolas
darbiniekiem un vidusskolas skolēniem organizēja
nodarbību „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2015.gadā.
Elektroniskā
nodokļu
grāmatiņa.”Sniegtas atbildes uz daudziem
jautājumiem.

Pamatskolas skolēni pārbaudīja savas zināšanas
digitālajā spēle „Atver profesijas durvis”,
interaktīvajā spēlē “Profesiju pasaule”, ka arī
spēlējot karjeras galda spēli “Izspēlē savu dzīvi
pats.”
Šādas dienas, kurās skolēni var tuvāk
iepazīties ar profesijām un cilvēku stāstiem un
dalīšanos pieredzē, ir ļoti noderīgas. Tās palīdz
veikt nopietnas, nākotni izšķirošas, izvēles.
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Uzziņai:
Rāznas Nacionālais parks ir jaunākais Latvijā un vienīgais Latgalē. Par nacionālā
parka dzimšanas dienu uzskatāms 2007.gada 1.janvāris, kad stājās spēkā Rāznas nacionālā
parka likums. Rāznas nacionālais parks izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to
saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības,
kā arī veicinātu teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko
izglītību. Rāznas nacionālais parks ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju
tīklā NATURA 2000 un ES nozīmes putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Parka platība ir 59615
Septembrī un oktobrī Riebiņu novada centrālajā
bibliotēkā varējām aplūkot izstādi „Rāznas nacionālais
parks”, tagad turpat skatāma cita izstāde – „Meži un
dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās”. Abas šīs
izstādes sarūpējuši Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas darbinieki.

Bet
mūsu
skolā
1.-9.klases
skolēniem bija iespēja arī ne tikai
vērot izstādes, bet arī darboties
Dabas skolā. Katrs skolēnam bija
iespēja iegūt vai arī papildināt
zināšanas par dabu.
Dabas skolas nodarbību temati
saistīti ar īpaši aizsargājamām
dabas
teritorijām
un
dabas
daudzveidību. Tā 1.klases bērni
daudz ko uzzināja par stārķiem,
arī Latvijā reto un ļoti grūti
ieraugāmo melno stārķi. 2.5.klases skolēni strādāja grupās un papildināja savas zināšanas par dabas daudzveidību mežā,
pļavā, jūras piekrastē, ezerā un purvā, gan atceroties jau zināmo un pētot attēlus, gan liekot puzli
un sagatavojot grupas stāstījumu pārējiem. Savukārt sestklasnieki ar spēles palīdzību
noskaidroja,
kur
atrodas
īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā.
7.-9.klases
skolēni
noklausījās
izglītojošu
lekciju
par
īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām, to
kategorijām, izveidošanas mērķi un
aizsardzības pakāpi.
Paldies
par
interesantajām
nodarbībām mūsu jaukajām viešņām
Regīnai un Irēnai! Tagad, apmeklējot
Rāznas ezeru un Mākoņkalnu, noteikti

iegriezīsimies
arī
Dabas
aizsardzības pārvaldes Latgales
reģionālās
administrācijas
Lipušku birojā, lai atkal saistošā
veidā uzzinātu ko jaunu par
dabu.
Direktora vietniece R. Pudāne
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28.oktobrī Riebiņu novada sākumskolas, mākslas
un sporta jomas skolotāji devās kompetenču
pilnveides braucienā.
Vispirms apmeklējām Špoģu Mākslas un mūzikas
skolu. Te mūs sagaidīja skolas direktors Andrejs
Repins. Viņš ar lepnumu stāstīja par to, ka skola
piedāvā saviem audzēkņiem klavierspēles,
akordeona spēles, kokles spēles klases, vokālās
mūzikas- kora klases, vizuāli plastiskās mākslas
nodarbības. Špoģos radošās nodarbības apmeklē
ne tikai bērni, pieaugušie ļoti veiksmīgi darbojas
klūgu pīšanas
nodarbībās. Arī katrs
no mums varēja
smelties dažas ļoti
labas idejas savam
darbam.
Tālāk devāmies uz
Amatnieku ciemu
Višķos. Ciemā strādā keramiķis Valdis Grebežs,
kas ir vienīgais
keramiķis Latvijā, kurš nodarbojas ar savdabīgo
sīkplastikas tehniku.
Višķu amatnieku ciems piedāvā plašu amatnieku
un rokdarbnieču
izstrādājumu klāstu, kas var būt lieliskas
dāvanas un suvenīri.
Ļoti labā garastāvoklī nonācām Daugavpils
Saules skolā. Saules
skolā mācās audzēkņi ne tikai no Daugavpils,
bet arī no tuvākajiem
novadiem. Šīs skolas vārds nav svešs arī mūsu skolas audzēkņiem. Skolas audzēkņi prot pārsteigt ar idejām, radošumu,
izdomu, savdabību.
Ekskursijas noslēgumā devāmies uz vienīgo vietu Austrumeiropā, kur var iepazīties ar pasaulē slavenā mākslinieka,
abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko oriģināldarbiem. Tas jāredz katram, lai varētu teikt- patīk vai
nepatīk, saprotu vai nē, pārsteidz, iedvesmo, sajūsmina….. Nav noslēpums, ka skolotājam aizvest bērnus ekskursijā tas
ir liels darbs. Šī ekskursija mums pašiem bija iespēja izbaudīt rudens saulaino dienu, gūt iedvesmu savam darbam,
uzzināt ko jaunu, smelties iedvesmu.
Sākumskolas skolotāja Anita

Jau otro gadu rudens brīvdienās Riebiņu novada skolotāji izmanto iespēju paplašināt savu
redzesloku, dalīties pieredzē, organizējot
kompetenču pilnveides braucienus.

Matemātikas, datorikas un dabaszinātņu jomas un Sociālo
zinātņu jomas metodisko apvienību skolotāji apmeklēja
Rēzeknes Augstskolu (RA). Iepazināmies ar šīs renovēto
vēsturisko ēku, apskatījām Inženieru fakultātes jaunās,
modernās laboratorijas. Patīkami bija apmeklēt lekciju lielo
auditoriju ar ideālu akustiku, modernu aprīkojumu, kur tiks
ierīkota aparatūra sinhrona tulkojuma veikšanai, jo te notiek,
piemēram, mācības dažādu Eiropas valstu robežsargiem.
Saistoša iespēja RA ir apgūt ķīniešu valodu. Pie tam
darbiniekiem un studentiem tā ir bez maksas. Tikšanās reizē
tika uzsvērts, ka RA ir atvērta sadarbībai ar skolām. Ļoti patīkami RA bija satikt savus bijušos skolēnus un dzirdēt atzinīgus vārdus
par viņiem.
Pa ceļam uz RA iegriezāmies Franča Trasuna muzejā „Kolnasāta” Sakstagala pagastā. Tas ir ierīkots Latgales kultūras un
progresīvam sabiedriskajam darbiniekam, valstsvīram un garīdzniekam F.Trasunam. „Kolnasāta” ir F.Trasuna dzimtas mājas. Mums
bija iespēja apskatīt muzeja pamatekspozīciju „F.Trasuna dzīve un darbība”, „Jānis Klīdzējs no Sakstsgala līdz Kalifornijai”;
pastāvīgo krājumu izstādi „Senie sadzīves priekšmeti” klētī. Muzejā atrodas unikāli eksponāti: Trasunu dzimtas trauki, patafons, kurš
vēl arvien darbojas, 19.gs. pūra lāde, Latgales plecu lakati. 3,5 ha lielajā muzeja teritorijā ir ugunskura vieta, lielas šūpoles un
akmenī kalti 10 Dieva baušļi. Muzeja vadītājas emocionālais stāstījums nevienu neatstāja vienaldzīgu.
Nākošais apskates objekts bija akciju sabiedrības „Latvijas Finieris” rūpnīca „Verems”. Uzņēmuma galvenais tehnologs
mūs iepazīstināja ar ražošanas procesu, kura rezultātā no koka finierklučiem tiek izgatavoti kvalitatīvi un izturīgi saplākšņi. To
pielietojums ir ļoti plašs – no mēbelēm un apdares materiāliem līdz mašīnu piekabēm. Rūpnīcā ražotā produkcija ir ļoti pieprasīta
ārzemēs. Mūsu klātbūtnē tika sagatavots sūtījums uz Koreju.
Visos apmeklētajos objektos saņemtā informācija bija ļoti saistoša un lietderīga, kuru katrs pedagogs varēs izmantot darbā
ar skolēniem. Esam pateicīgi Riebiņu novada domei par atbalstu un transporta nodrošināšanu braucienam.
Riebiņu novada Matemātikas, datorikas un dabaszinātņu jomas MA vadītāja Marija Tarasova un Sociālo zinātņu jomas
MA vadītāja Inna Zenovjeva
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Gleznošana visas dienas
garumā Riebiņu novada
teritorijā māksliniekiem bija
paredzēta
trijās plenēra
dienās. Paralēli tam notika
daudzas citas aktivitātes.
Riebiņu vidusskolā otrdien
pēcpusdienā darbojās Raivo
Andersona keramikas radošā
darbnīca, bet pašā vakarā tēja un vakara sarunas
neformālā gaisotnē pie
ugunskura.
28.oktobrī
jaunatnes iniciatīvu centrā
"Pakāpieni" sāka darbu
origami radošā darbnīca
Allas Solovjovas vadībā,
bet vakarā Riebiņu novada
Centrālajā bibliotēkā notika
lekcija "Slāvu kultūras
mantojums", kam sekoja sarunu vakars ar radošajām aktivitātēm. Mākslinieku plenēra "Māksla vieno"
noslēguma pasākums, izstādes atklāšana un starpkultūru folkloras vakars Riebiņu novada kultūras
centrā noslēdzās 30.oktobrī.
Plenēra mērķis bija iepazīstināt novada iedzīvotājus ar profesionālo mākslu, popularizēt glezniecību
Riebiņu novadā, attēlojot Riebiņu novadu mākslas darbos, kā arī turpināt aizsāktās plenēra tradīcijas,
veicināt komunikāciju starp mākslas baudītājiem un radītājiem, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu.
Mākslinieku plenēru Riebiņos rīkoja biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība". Paldies par sapratni un
atbalstu saku Riebiņu vidusskolas tehnisko darbinieku kolektīvam, kas uzņēmās rūpes par
mākslinieku ēdināšanu un naktsmītņu nodrošināšanu, direktora vietniecei Ritai Pudānei par
pārraudzības funkciju veikšanu. Pasākuma noslēgumā skaļas ovācijas par izcilu uzticēto pienākumu
veikšanu saņēma skolas ēdnīcas vadītāja Anita Cakule un direktora vietnieks Juris Čižiks.
Lai kur arī iešu,
Lai kur arī būšu Gaismai
Es došu mūžu.
Pienāk laiks,
Un aizspurdz
putnu bars;
Tici, skola,
nezudīs ne
stars!
Acīs taviem zvirbuļiem ikbrīd
Tālāk tava pirmā gaisma spīd.
Pār galvu līgo gaišais egles zars,
Pirmais stars
Un pirmais pavasars.
Lai kur arī iešu,
Lai kur arī būšu
-

