2016.gada jūlijs
Ir pats vasaras vidus, un mācību iestāžu gaiteņos un klašu telpās neskan skolēnu
balsis. Un kamēr bērni atpūšas, mūsu skolā, kā
ik vasaru, rit remonti. Arī vidējās izglītības iestādes saņēmušas sertifikātus ar centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Riebiņu vidusskolā sertifikāti un atestāti
par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
tika izsniegti 33 vispārējās, vakarskolas un
neklātienes
mas

program-

izglītojamajiem

1.jūlijā. Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā,
izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli.
Gan skolēni, gan skolotāji
ir gandarīti par paveikto.
Paldies par sadarbību!
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Riebiņu novada dome aicināja iedzīvotājus piedalīties
tradicionālajā konkursā „ S akoptākā sēta Riebiņu novadā – 2016 ” . Šogad tika akcentētas ģimenes vērtības –
jaunu ģimeņu vai vairāku paaudžu ģimeņu tradīcijas, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana
lauku sētās, novada iedzīvotāju veidotās kolekcijas.
Dalībniekus pieteica gan paši īpašnieki, gan kaimiņi, gan pagastu pārvalžu vadītāji. Laika periodā no 4.8.jūlijam konkursa komisija veica vērtēšanu: teritorijas sakoptība un kopskats; ēkas un to fasādes sakoptība; dārza funkcionālais plānojums, puķu dobes un košumkrūmi; videi draudzīga saimniekošana; individualitāte, atsevišķi vides dizaina elementi; tradīciju saglabāšana/ nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana;
inovāciju ieviešana; ražošana un pakalpojumi.
Glīti nopļauts mauriņš, izravēts dārzs un patiesa lauku gaisotne
mūs apņēma iebraucot mūsu kolēģa Gunta Tjarvjas lauku sētā.
Guntis dzīvo kopā ar brāļa ģimeni un mammu. Saimniekus var
paslavēt par radošo izdomu un oriģinalitāti, kas novērojama dažādos dārza dobju risinājumos, ainavu dekorācijās un teritoriju
apzaļumošanā. Daudz nekautrēdamies, nogaršojām arī saimnieku audzētās zemenes.
“ M ēs lepojamies ar skaistām un sakoptām sētām, ar strādīgiem un čakliem ļaudīm, ” galvenā
komisijas atziņa. Riebiņu novada pašvaldība, pēc

komisijas vērtējuma, dalībniekiem piešķīra pateicības rakstus un balvas, kas tika pasniegti Riebiņu novada svētku
svinīgajā

pasākumā

Riebiņu parka estrādē
30. jūlijā. Guntis Tjarvja saņēma pateicību
n o m i n ā c i j ā
“ M ūsdienu lauku sēta ” . Apsveicam!!!
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No šī gada 22.-24. jūlijam Preiļos un to apkārtnē norisināsies pirmais Latgales stāstnieku festivāls, kas kopā
pulcēs vietējos stāstniekus, stāstniekus no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” un citām Latvijas stāstnieku iniciatīvām, kā arī vietējās folkloras kopas, stāstnieku kustības atbalstītājus un
interesentus. Festivāla mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma
daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latgales kultūrtelpā.
Viens no festivāla uzdevumiem ir veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales amatniecības izzināšanai
un popularizēšanai, bet tikpat svarīgi ir kopt dažādas latgaliskas izpausmes mutvārdos, lai stāstos izbaudītu un
stiprinātu latgalisko izlokšņu daudzveidību, labskanību un izteiksmes precizitāti. Šī gada tēma veltīta Latgales
tradicionālajai keramikai un podniekiem, kā arī stāstiem par šo amatu un amata pratējiem.

"Stāstnieku festivāla pats svarīgais mērķis, ka latviešu valodā - katrā pusē citādi - šo daudzveidību
ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt īpaši globalizācijas laikā, kad mēs naudu labāk pelnām angļu valodā
nekā latviešu, tas ir skaidrs," norāda kultūras biedrības “Aprika” vadītāja Māra Mellēna.
22.jūlijā interesenti tikās "Anekdošu un jautro stāstu vakarā", kas
norisināsies jauniešu centra PAKAC telpās Preiļos. Bija iespēja
dzirdēt vietējos stāstniekus: gan vecāko paaudzi, gan topošos
stāstniekus un patlaban esošos ekselentos un dižos smīdinātājus
un stāstu ķēniņu un ķēniņieņu kandidātus—arī mūsu skolas skolnieci Eviju Bergmani-Sprūdžu. Stāstīšanas talants ir no Dieva
dots, bet aiz cita stāstīšanas prasmēm droši vien stāv milzu darbs.
23.jūlijā ikvienam bija iespēja sastapt Latgales keramiķus un klausīties viņu stāstījumā. Bet, noklausījušos
Podnieku sapņu stāstos, uz dančiem un rotaļām cepļa
mājas pagalmā aicināja Riebiņu vidusskolas bērnu folkloras kopa JUMALĀNI abu sirsnīgo skolotāju Ārijas
Bergmanes-Sprūdžas un Ritas Pudānes vadībā. Gan
zināmas, gan mazāk zināmas rotaļas un danči tika izdancoti un izspēlēti stāstniekiem un pašiem par prieku. Pēc
garākas sēdēšanas izlocīt kājas Jasmuižas pļavā bija gana
liels prieks un baudījums. Plkst.20.00 sākās lielais stāstu
vakars "Lobam lobs stuosts", kurā Riebiņu novadu pārstāvēja folkloras kopa "Jumalāni".
24.jūlijā, plkst.10.00 vecāki ar bērniem tika aicināti doties uz Preiļu Galveno bibliotēku, kur mazajiem
klausītājiem notika pasākums "Mazi stāsti no lieliem stāstniekiem".
Svarīgākā atziņa - tikai par to, par ko mēs varam pasmieties, par to mēs varam runāt arī nopietni.
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No 13. līdz 17. jūlijam Riebiņu vidusskolas angļu
valodas skolotāja Natālija Smukša piedalījās
starptautiskā apmaiņas projektā “YOUVOL: Jaunā
pilsoniskā līdzdalība un brīvprātīgais darbs” Francijā, Chatillon–sur–Indre pilsētā. Projekts, kurā
līdzās Latvijai piedalījās arī Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Francijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Holandes, Polijas, Portugāles, Čehijas, Rumānijas,
Apvienotās Karalistes, Slovākijas, Slovēnijas un
Krievijas pārstāvji, norisinājās Eiropas Komisijas
finansētās programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros. Visu 18 valstu delegācijas pulcējās nelielā pilsētiņā Chatillonsur-Indre, kas atrodas 230 km
attālumā no galvaspilsētas Parīzes.
Dalībnieki piedalījās franču valsts svētkos, gājienā-parādē, prezentēja savas valsts kultūru. Riebiņieši demonstrēja savas tautas dejas, rotaļas un dziesmas latviešu un latgaliešu valodā, piedāvāja
nodegustēt mūsu nacionālos ēdienus. Tādas tikšanās ļauj paraudzīties uz citām kultūrām un dibināt
savstarpējus kontaktus, lai veicinātu sadarbības iespējas.

30.jūlijā—visas dienas garumā
dažādās vietās ar atšķirīgu programmu aizvadīti Riebiņu novada svētki.
Varēja ne vien skatīties, bet arī
daudz kur piedalīties un izjust svētku noskaņu. Aizvadīts svētku gājiens un koncerts.
Ar skanīgām dziesmām
Riebiņu parku pieskandināja Latvijā populārie dziedātāji Dzintars
Čīča, Kaspars Antess, Žoržs Siksna, godam
uzstājās arī mūsu pašdarbības kolektīvi. Baudītas gardas maltītes. Sportots, lēkts un ripots. Svētku izskaņā varēja skatīt šovu un
izdejoties ballē ar grupu "Velves".
Pateicība pasākuma organizatoru komandai,
paldies par atsaucību mūsu skolas svētku gājiena un pasākuma dalībniekiem!
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Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” 27.-29. jūlijā
Aglonā projekta „Meža skola – reģionālais resursu centrs mācībām brīvā dabā” ietvaros organizēja kursus „Meža skola – paņēmieni un metodes
brīvdabas pedagoģijā", pulcējot skolotājus, pedagogus, dabas pētniekus un dabas mīļus.

Skola ir ne tikai ēka, kurā mācās bērni un strādā skolotāji, kuras gaiteņos nenorimst skolēnu ašie
soļi un katru stundu sāk skolas zvans. Skola nav tikai vieta, kur satiekas divas pieredzes un divas
paaudzes. Skola ir prāta un sajūtu, dabiskā un radītā, mantotā un iegūtā saplūšana un jaunas pasaules telpas iepazīšana.
Lai līdzsvarotu mūsdienu tehnokrātisko domāšanas veidu un ikdienu, pasaulē izglītības jomā daudz tiek domāts par Dabas, Vides un Meža izglītību. No 27. līdz 29. jūlijam Aglonā
notika biedrības „Preiļi izglītotai Latvijai” organizētie kursi „Meža skola –
paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā”. Skolotāji 3 dienas dzīvoja
mežā, lai apgūtu Valdorfpedagoģijas
pamatnostādnes, meža sastāvdaļas un
kopumus, pētīja ezera grunts slāņojumu, ezera un meža floru un faunu, iepazina eko-skolu pieredzi, mācījās noteikt gaisa kvalitāti ar dabas resursiem
– ķērpjiem, orientējās mežā, noteica
augsnes kvalitāti un mācījās, kā šīs
zināšanas nodot bērniem un organizēt mācību stundas brīvā dabā. Skolotāji dalījās gan savā pieredzē, gan pieredzes braucienā Somijā redzētajā, diskutēja un izstrādāja praktiskos darbus – nodarbību plānus stundām dabiskā vidē.
Kursos savā pieredzē dalījās kompetenti, atraktīvi un viedi pasniedzēji – Anete Pošiva, sertificēta
biotopu eksperte, Iveta Babre un Aija Rancāne, Valdorfpedagoģes, Egils Mūrnieks – fizikas un
dabas zinātņu pētnieks, Mārīte Pokšāne – sporta pedagoģe, Ilze un Kārlis Ozoliņi, Vides
Izglītības fonda aktīvisti, ekoskolu kustības organizatori, Liene Vilcāne, biedrības „Preiļi izglītotai
Latvijai” valdes priekšsēdētāja, Dana Lahtionova, logopēde, kas māca savus bērnus mājmācībā, un
Ilze Mežniece, vides
zinātņu bak., permakultūras un folkloras
meistardarbnīcu vadītāja.
Kursi ir noslēgušies
un skolotāji ar jaunu
iedvesmu, jaunu skatījumu un jaunām
idejām ir atgriezušies savās skolās, lai
sagaidītu savus skolēnus mācību stundās Dabā.

