
   

 

2019.gada novembris 
Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidus-

skolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums - sabiedrības intereses. Vairāk informācijas: www.riebini.lv/pda  

Piektdien, 1.novembrī “Arēnā Rīga” pulcējās gandrīz 8000 Latvijas Olimpiskās 

komitejas organizētās programmas “Sporto visa klase” dalībnieku no visas Lat-

vijas, lai aizraujošā un plašā atklāšanas ceremonijā dotu svinīgu startu program-

mas 6.sezonai. Pasākumā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas 6.klases kolektīvs. 

Projekts “Sporto visa klase” rosina jauniešus 

būt aktīviem, mērķtiecīgiem, līdzdarboties un 

jau no mazotnes izvēlēties veselīgu un sportis-

ku dzīvesveidu. Tāpēc atzinīgi vērtējam Riebi-

ņu vidusskolas 6.klases iesaisti projektā. Prog-

ramma “Sporto visa klase” ir unikāla ar savu 

pozitīvo iedarbību uz bērnu vispusīgu attīstību 

un personības veidošanos  

Nodrošinot papildus trīs fakultatīvās sporta 

stundas, bērniem tiek dota iespēja pilnveidot 

sevi, uzsvaru liekot uz to, ka sportojam visi 

kopā.  

 

 

 

 

 

Mācību gada laikā ir ne tikai jānodarbojas ar sportis-

kām aktivitātēm, bet arī labi jāmācās. Tāpat arī sko-

lēniem jābūt izpalīdzīgiem, draudzīgiem un motivē-

tiem. Protams, šeit ir arī sacensību elements, jo mā-

cību gadu noslēgumā, kā jau tradicionāli, tiks rīkotas 

finālsacensības. Par balvām ir jāpacīnās, jo konku-

rence ir sīva.  

Arēna Rīga atklāšanas pasākumā dalībniekus priecē-

ja daţādi izklaidējoši elementi – talismanu parāde ar 

programmas “Sporto visa klase” talismaniem Klasīte 

un Klasēns priekšgalā, gaismu izrāde, priekšnesumi 

no “Green trial” un “Moto trial” dalībniekiem, kurus 

paspilgtināja mūziķi no grupas “Sub Scriptum”, bet izklaides programmas noslēgumā ar ovācijām “Arēnā 

Rīga” tika sagaidīta grupa “Bermudu divstūris”.  

Lielu paldies saku ikvienam šā projekta dalībniekam – 6.klases skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem 

Mārītei Pokšānei un Ārijai Pudulei, bez kuriem nebūtu iespējams paveikt to, ko esam paveikuši. 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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1.novembrī Riebiņu novada kultūras centrā notika vasaras lasīšanas veicināšanas konkursa 

„Grāmat@vasara.lv” noslēguma pasākums. Sumināja labākos lasītājus, starp kuriem bija 

arī 23 Riebiņu vidusskolas skolēni. Skolēni saņēma diplomus un piemiņas balvas, bet īpa-

šas dāvanas pasniedza nomināciju ieguvējiem: Čaklākais lasītājs –  Viktorija Pauniņa, 

Viktorija Nagle, Jūlija Vaivode. Visčaklākais lasītājs – Nauris Saulišs. Diţlasītājs –

  Evelīna Rumaka, Vladislavs Šebeko, Arvis Struks. Lai skolēniem nepazūd interese par grāmatu un to 

lasīšanu! Paldies Riebiņu novada centrālai bibliotēkai par pasākumu un sadarbību! 

 Lai motivētu Latvijas skolu jauniešus ikdienā ga-

tavot veselīgas maltītes no paaugstinātas kvalitātes 

vietējiem produktiem un iepazīstinātu ar Zaļās un 

Bordo karotītes produktiem, Latvijas Pārtikas uz-

ņēmumu federācija sadarbībā ar Rimi Latvi-

a izsludināja konkursu “Meklē karotīti”. Tā ietva-

ros Latvijas skolu 5. līdz 12. klašu skolēni bija 

aicināti radīt paši savu ēdiena recepti, izmantojot 

Zaļās un Bordo karotītes produktus. Konkursa uz-

varētājiem būs iespēja apmeklēt kādu no karotītes 

produktu raţotnēm. Rezultātus paziņoja 

1.novembrī. 

11.klases skolēni ar interesi atsaucās idejai piedalī-

ties konkursā, izdomāja un pagatavoja siera salātus 

„Rudens garša” un karstmaizītes, izmantojot ēdie-

nu receptēs sieru, jo mums blakus ir slavena siera 

raţotne. Vairākiem a/s «Preiļu siers» produktiem ir 

piešķirts karotītes simbols, un nogatavinātais Čedara siers ir to skaitā. Un tas nekas, ka 34 skolu konkurencē nav iegū-

ta vieta un neesam starp konkursa uzvarētājiem. Galvenais – kopā pavadīts laiks ārpus mācību stundām, kopā padarīts 

darbs ar vienu kopīgu mērķi. Mums bija interesanti! Paldies konkursa organizatoriem! Paldies skolēniem par atsaucī-

bu! Paldies skolotājai Rutai Vjaksei par palīdzību un kon-

sultēšanu!      

 A.Meluškāne, 11.klases audzinātāja 

Arī 5.b. klases skolēnus uzrunāja konkursa „Meklē karo-

tīti” ideja par veselīgas maltītes kopīgu pagatavošanu. 

Tā kā klasei ļoti garšo saldumi, tad izvēlējāmies pagata-

vot pudiņkūku „Piektklasniekiem”. 

No „karotītes” produktiem izvēlējāmies „Lāču” rupjmai-

zi, Limbaţu biezpienu un „Latgales piensaimnieka” krē-

jumu, kuru papildinājām ar rudens avenēm, āboliem un 

cukuru. Konkursā ieguvām pateicību , bet nekas! Kūka 

izdevās lieliska un pašiem ļoti garšoja. Tas bija pirmais 

mūsu kopīgais konkurss kā klasei. Mācījāmies sadarbo-

ties, organizēt savu darbu. Paldies skolas ēdnīcai par 

iespēju izmantot ledusskapi! Paldies skolai par iespēju 

radoši darboties !         5. b klases audzinātāja Ilze Grigule.  

mailto:Grāmat@vasara.lv
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 30. un 31. oktobrī  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā norisinājās Krišjāņa Barona konferen-

ce "Folklora un izglītība" Tādas Barondienas notiek jau 38.reizi. Rīkotāja ir LU Literatūras, folkloras un mākslas in-

stitūta Latviešu folkloras krātuve. Šogad zinātniskās konferences uzmanības centrā – tradicionālās kultūras vieta izglī-

tībā. 

Latviešu folkloras krātuves vadītāja Rita Treija saka: "Lielā mērā tēmu noteica fakts, ka simtgadi svin Latvi-

jas Universitāte un arī paši kā pētnieki vēlējāmies saprast, kas daţādos izglītības līmeņos notiek ar folkloras, tradici-

onālās kultūras apmācību, sākot no pirmsskolas, tad sākumskola, vidusskola, interešu izglītība un augstskola. Proti, 

kādu vietu folkloristika kā zinātņu nozare ieņem akadēmiskajos procesos." 

Konferencē piedalījās gan pētnieki, gan cilvēki, kam vienkārši interesē folklora. Pavisam bija iespēja noklau-

sīties 17 referātus, kuros tika analizēti kā folkloristikas vēstures jautājumi, tā mūsdienu problēmas - folklora kā audzi-

nāšanas līdzeklis, folklora mācību grāmatās, studentu un skolotāju devums tradīciju dokumentēšanā, skolotāju joki, 

nemateriālā kultūras mantojuma apguves izaicinājumi un metodika. 

 Konferences noslēgumā 31. oktobrī notika diskusija “Folklora un izglītība?”, ko vadīja folkloras pētnieks, 

filoloģijas doktors Guntis Pakalns un kurā piedalījās pārstāvji gan no augstskolām, gan skolām, kas tieši saistīti ar 

izglītošanas procesu un folkloru. Šajā diskusijā piedalījos arī es. Mēs runājām kā par labajām lietām saistībā ar folklo-

ru, tā arī par problēmām, ar ko nākas sastapties. Svarīgi, apgūstot folkloru, palīdzēt jaunietim apzināties, kas viņš ir, 

viņa nacionālo identitāti. Svarīgi apgūt zināšanas, lai sakārtotu prātu. Tika runāts par folkloras vietu interešu izglītībā 

un programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” pozitīvo pieredzi. Par folkloras vietu jaunajos standartos. 

Jā, folklorai ir vieta izglītībā, folklora ir jāmāca un katram tā jāizlaiţ caur sevi. 

Skolotāja Rita Pudāne 

No 4. līdz 8.novembrim KIPM, vese-

lības un fiziskās aktivitātes mācību jomas 

priekšmetos sadarbībā ar tehnoloģiju un 

valodu jomu norisinājās tematiskā nedēļa 

Skola 2030 ietvaros 1.-4.klašu grupā. Tēma 

„Mārtiņdienas tradīciju izzināšana un aktu-

alizēšana.” Kompetenču pieeja mācību 

priekšmetos rosināja skolēnus sadarboties 

un aktīvi iesaistīties radošā procesā.  

Mājturībā un tehnoloģijās bērni veidoja Mār-

tiņdienas gaiļa aksesuāru, angļu valodā pētīja Mārtiņdienas simbolus, mūzikā iemā-

cījās Mārtiņdienas dziesmu un izdomāja saukli par godu Mārtiņdienai. Mācību 

priekšmetos, kur ir integrēta veselības mācība, pārrunāja par veselīga uztura nozīmi 

un vizuālajā mākslā zīmēja Mārtiņdienas gaili. Nedēļas kulminācija bija Mārtiņdie-

nas stafetes sporta zālē. 

Atgriezeniskā saite – visas iegūtās zināšanas, prasmes tika izmantotas un pielietotas 

pasākuma norisē: no daţādiem burtiem tika kārtoti daţādi vārdi angļu valodā, kas 

saistīti ar Mārtiņdienu, skolēni paši izveidoja savu zīmējumu izstādi, nodziedāja apgūto dziesmu, pašdarinātos aksesu-

ārus izmantoja kā  klašu komandu atšķirības zīmes, par godu Mārtiņdienai vienlaicīgi skandēja pašsacerēto saukli. 

Skolēni iegūtās zināšanas un prasmes pielietoja reālā situācijā. 

Skolotājiem tā bija iespēja, kopīgi sadarbojoties, plānot sasniedzamo rezultātu, kā arī analizēt un izvērtēt 

tematiskās nedēļas rezultātus.     KIPM, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas  

MK vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža 
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Latvijas valsts simtgades svinēšanas programma turpinās. 

2019.gada programmas atslēgas vārds ir VARONĪBA, varonība 

ļoti plašā nozīmē. Varonība kaujas laukā un ikdienas varonība, 

veicot labus darbus un uz tiem aicinot arī pārējos. Šinī gadā dau-

dziem nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem, kā Cēsu kauju simt-

gade, Latvijas armijas izveidošana, Latvijas ceļa trīsdesmitgade, 

Bermontiādes simtgade, svinētas jubilejas. Tie mudina atcerēties 

cīņas par brīvību un stiprina Latvijas cilvēku nacionālo pašapziņu 

šodien. 
Jau daudzus gadus Lāčplēša diena mūsu skolā saistās ar roku 

spēka sacensībām „Lāčplēša tvēriens”, kuru iniciatore un organi-

zatore ir sporta skolotāja Mārīte Pokšāne. 11.novembrī savā 

skolā sagaidām skolēnus no citām novada skolām, un tad sākas 

mērošanās spēkiem tādās disciplīnās kā pievilkšanās, atspiešanās, kāriens saliektās rokās. Šo sa-

censību dalībnieki ir tie bērni un jaunieši, kas ar savu 

attieksmi un uzdrīkstēšanos rāda piemēru citiem, rosina 

būt aktīviem un veseliem, un stipriem. Jo veselā miesā 

taču mājo vesels gars! 

Prieks par Aleksandru Daņilovu, 12.klases sko-

lēnu, kas ir šo sacensību līderis vairākus gadus, 2. un 3. 

vietu ieguva Sašas klasesbiedri Adrians Bergmans un 

Jegors Gorbans. Savā grupā veiksmīgs bija arī Maksi-

ma Piskunova (9.klase) sniegums, viņš izcīnīja 2.vietu. 

Mūsu laikos stipras ir arī meitenes. Riebiņos tādas ir 

7.klases skolniece Anastasija Leitāne (1.vieta) un treš-

klasniece Aiva Rubina (3.vieta). 

Otrajā turnīra daļā pirms diplomu un kausu saņemšanas 

visi dalībnieki kopā noskatījās interesantu izglītojošu video „7 minūtēs par to, kāpēc Latvijā svi-

nam 11. novembri”( https://www.youtube.com/watch?v=IioodVnAFo8 ) Kā jau sacensībās ir uz-

varētāji un tie, kam lielākās uzvaras vēl priekšā. Bet, domāju, ka ieguvēji ir visi – 

pasākums bija emocionāli bagāts un prātā paliekošs. 

11. novembra krēslas stundā vidusskolēni pulcējās skolas bibliotēkā, lai sekotu simt gadu seniem, 

bet ļoti emocionāliem un spraigiem notikumiem latviešu reţisora Aigara Graubas vēsturiskajā fil-

mā „Rīgas sargi” par 1919. gada novembra notikumiem Latvijas Brīvības cīņu laikā.  

Direktora vietniece Rita Pudāne 

https://www.youtube.com/watch?v=IioodVnAFo8
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Sveicu Latvijas dzimšanas dienā! 
1918. gada 18. novembris ir pierādījums tam, ka, ja 

cilvēks stipri tic, ja viņam ir mērķis un ideja, kā to 

sasniegt, tad rodama izeja no bezcerīgākās situācijas. 

Katram mums šodien Latvijas un brīvības ir tik daudz, 

cik tās ir mūsu sirdīs un prātos. Katrs labais darbs, 

labā doma, drauga atbalsts veido daļiņu no gaismas.     

Mēs katrs mīlam šo valsti kaut tāpēc vien, ka šodien 

esam brīvi savās domās un rīcībā, ka esam pasargāti 

no lielām dabas katastrofām un cilvēciskām nelai-

mēm, ka mums katram ir daudz mazu, mīļu piepildītu sapņu. Atbalstīsim savu valsti, 

priecāsimies par mūsu cilvēkiem, palīdzēsim cits citam saprast, ka tikai kopā esot, darbo-

joties, nenosodot, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums pieder, mūsu zemi - Latviju!  

Kopā būšana un prasme būt vienotiem savā daţādībā padarīs mūs stiprākus un saliedētākus. Latviešu tautas 

dziesmas dziedāšana, valsts kontūras zīmēšana, melnbaltais tērps svētkos ir mūsu skolas mācība. Kopsim 

to! Lai mums izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un iedvesmoties lieliem darbiem!  Šajos svētkos gribu 

pateikties visiem pagasta ļaudīm, kuri strādā sava novada un pagasta labā, kuri dzīvo šeit un domā gaišas 

domas. Lai mūsu skolā ikdienā roku rokā iet Gudrība Taisnība Drosme Līdzsvars! 
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

Riebiņu vidusskolas Atzinības 

raksti pasniegti Līgai Jermolovi-

čai par apzinīgu, ar augstu atbildī-

bas izjūtu veiktu darbu,  atbalstu 

bērnu sagatavošanu konkursiem 

„Mazais pārgājiens”, prasmīgu 

individuālo pieeju un ieguldīto 

darbu klases audzināšanā Riebiņu 

vidusskolā, Ārijai Pudulei par 

nozīmīgu ieguldījumu Riebi-

ņu  vidusskolas skolēnu zināšanu 

pilnveidē vēsturē, personīgo ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā, Martai Račko par iejūtību 

un sirsnību,  profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu darba pienākumu veikšanā Riebiņu vidusskolā, 

Aleksandrai Zabalujevai par atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret jebkuru uzticēto pienākumu 

Riebiņu vidusskolā, par cieņas pilnu attieksmi pret līdzcilvēkiem, Innai Zenovjevai par centī-

bu,  iniciatīvas izrādīšanu un skolēnu veiksmīgu iesaistīšanu ārpusstundu konkursos, par ieguldīju-

mu karjeras izglītībā Riebiņu vidusskolā. 

Skolā notika Ierindas skate, kas veltīta 

mūsu māmuļas Latvijas svētkiem. Tā ir 

jau sen izveidojusies tradīcija, ko cenša-

mies saglabāt, lai skolēniem radītu lielāku 

vienotības sajūtu, savstarpēju cieņu, dis-

ciplīnu un arī nelielu sacensības garu,  

stiprinātu patriotisma jūtas pret mūsu 

zemi Latviju. Katru gadu tiek aicināti  ar 

militāro dienestu saistīti cilvēki, kas vēro 

mūsu jauniešus un novērtē soļošanas 

prasmes.  Ţūrija uzslavēja skolu par šādas tradīcijas esamību un par skolēnu lielisko sniegumu skatē! 

Prieks klausīties komplimentus un tik lielisku novērtējumu! Paldies visiem par piedalīšanos un atbalstu!  
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 Pēc interesantiem pārgājieniem, sarunām, pētījumiem, ar lielu nepa-

cietību gaidījām konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” rezultātus. Liels 

bija mūsu prieks, kad atskanēja zvans ar priecīgu vēsti – Esam starp kon-

kursa laureātiem!!! Priecājās 2. klases, 3a. klases un 3. b. klases skolēni, 

arī audzinātājas Liga, Solvita un Inna, bērnu vecāki., skolas direktore un 

visi konkursa darbā iesaistītie cilvēki. 

14. novembra agrā rītā pacilātā noskaņojumā devāmies tālajā ceļā uz Salaspili, uz konkursa apbal-

vošanas pasākumu, kas notika Latvijas Valsts meţzinātnes institūtā „Silava”. Vērojot apkārtni aiz autobusa 

loga, jautri čalojot , drīz vien nokļuvām galamērķī. Daudz smaidīgu seju, priecīgu acu skatienu varēja vērot 

vienkopus. 

Draudzīgi dalījām godpilno 2. vietu  starp 2., 3a. un 3.b. klasi. Urā! 

Pasākuma laikā uzzinājām interesantas lietas par kokiem, piedalījāmies daţādās rado-

šās darbnīcās, klausījāmies repu, mielojāmies lauku virtuvē. 

Lielisko emociju iespaidā devāmies uz Daugavas muzeju, kur ieklausījāmies intere-

santos stāstos par Daugavu, upes transporta līdzekļiem senatnē. Muzeja apmeklējums notika 

„Skolas somas ” ietvaros. 

Sāka krēslot. Noguruši, bet apmierināti devāmies mājup. Ceļojums deva mums daudz 

piedzīvojumu, jaunu zināšanu, satikšanos ar citiem skolēniem un pozitīvas emocijas. 

Liels paldies skolas direktorei Inetai Anspokai par mūsu un mūsu skolēnu interešu aizstāvību, par 

brauciena plānošanu un organizēšanu. 

Pateicamies arī skolas pavārēm par garšīgajām pusdienā un autobusa šoferim Jānim Betleram par 

iecietību. 

Skolotājas Solvita Volonte, Liga Jermoloviča un Inna Zenovjeva 

15.novembrī atbalstījām un pieda-

lījāmies akcijā "Eiropas medus 

brokastis". Skolā  ciemojās Rē-

zeknes novada Nagļu pagasta biš-

kopis Žanis Jesko. Bitenieks bija 

atbraucis ar iekārtām, rāmīšiem 

un bitenieka instrumentiem, kurus 

bērni varēja ne tikai apskatīt, bet 

arī darboties ar tiem.  

 

Bija iespēja ietērpties arī Bitenieka darba tērpā. Tas bija ļoti interesanti 

un uzjautrinoši. Stunda paskrēja nemanot, uzzinot un izzinot par bitēm 

un bitenieka dzīvi, nodarbošanos un gala rezultātu-medutiņu. Ļoti inte-

resanti pasniegta informācija. PALDIES Ţanim un bitītēm par meduti-

ņu, kuru varēsim lietot un dzīvot veseli un ņipri! Paldies par jauko pa-

sākumu skolotājai Dignai Prodniecei! 
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 20. novembrī mūsu 

skolas mūzikas un 

vizuālās mākslas sko-

lotāji apmeklēja Rie-

biņu novada skolotā-

ju pieredzes apmai-

ņas semināru Galēnu pamatskolā, kura aprobē jauno pieeju mācību 

satura apguvē ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā.” Vē-

rojām skolotāju Sandras Rimšas un Regīnas  Ružas vadīto vizuālās mākslas stundu 7.klasē. Stundā sasnie-

dzamais rezultāts – iepazīt kubismu kā mākslas virzienu. Skolotājas vadīja stundu atbilstoši jaunajai lietpratības pie-

ejai kompetenču izglītībā, rosināja skolēnus pašus atklāt un sasniegt plānoto rezultātu. Skolotāju labvēlīgā attieksme, 

uzslavējot un motivējot skolēnus, spēja radīt pozitīvu mācīšanās vidi. Stunda bija interesanta gan skolēniem, gan arī 

skolotājiem, kuri tajā piedalījās. Vēlāk notika informatīva sanāksme, kur tika analizēta novadītā mācību stunda un 

apspriesti daţādi jautājumi saistībā ar kompetenču izglītību.  

Šis seminārs bija iespēja dalīties pieredzē, veicināt skolotāju sadarbību, plānojot turpmāko darbību profesi-

onālajā jomā.  

KIPM, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas MK vadītāja Ārija Bergmane-Sprūdža 

Riebiņu novada Galēnu pamatskolas 

sporta hallē 27.novembrī notika starp-

novadu sacensības vis jaunākiem skolē-

niem “Veiklo stafetes”. Lielo skolu, kā 

arī mazo skolu grupās piedalījās pa trīs 

komandām no Riebiņu un Preiļu nova-

diem. Lielajā grupā uzvaru plūca Preiļu 

1.pamatskolas komanda, otrajā vietā 

ierindojās Riebiņu vidusskolas un tre-

šajā- Preiļu 2.vsk. komanda.  

Mazo skolu grupā sīvā cīņā, kura izšķī-

rās pēdējās sacensību sekundēs uzvaru 

izcīnīja Galēnu pamatskolas komanda. Otrie palika Salas pamatskolas un trešie Dravnieku pamatskolas audzēkņi. 

Šoreiz visi dalībnieki ieguva ne tikai emocijas un sacensību pieredzi, bet arī balvas - medaļas, diplomus, saldos našķus 

par kuriem parūpējās LSSF un Riebiņu novada dome. Paldies tiesnešu brigādei no Riebiņu vidusskolēnu pulka un 

novada sporta skolotājiem par labi padarīto darbu! 

                                                                              Sacensību galvenā tiesnese Mārīte Pokšāne 

Balva Riebiņu vidus-

skolas skolēniem par 

izcili veiktu projektu 

"Rokasgrāmata sko-

lotājiem, skolēniem 

un sliņķiem par siltu-

mu", kas ieguva 

eTwinning Nacionālo 

balvu 2019.  

 

Riebiņu vidusskolā 21.novembrī viesojās ASPIRED ar radošo darbnīcu 

"Makaronu tilti". Jēgpilnu darbošanos un prieku par galarezultātu izbau-

dīja 9. un 8.klases skolēni. Paldies Etwinning Latvia par šo balvu!   

Fizikas skolotāja Laila Vibornā 
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Projekta „Radošā mācīšanās caur kritisko domāšanu un ārpusklases nodarbībām” dalībnieki no-

vembra nogalē tikās Igaunijā, Tallinā, lai dalītos pieredzē un diskutētu par turpmākās darbības vir-

zieniem projekta dalībskolās. 

Šajā Nordplus atbalstītajā projektā iesaistījušās triju Baltijas valstu skolas: Lasnamē ģimnāzija 

(Igaunija), Riebiņu vidusskola (Latvija) un Troškūnai ģimnāzija (Lietuva). 

Projekta mērķis ir radošās pieejas izglītības procesam attīstīšana, ietverot daţādus mācīšanas un 

mācīšanās paņēmienus. Lai attīstītu un izplatītu idejas starp visiem projekta partneriem, tiek paredzēts radīt 

un pielietot noteiktas aktivitātes, dalīties pieredzē un nodibināt ilgtermiņa sadarbības tīklu. Tā kā radošā 

mācīšanās ietver plašu aktivitāšu daudzveidību, projekta komanda pievērsīsies ārpusklases nodarbībām 

(kas tiek atbalstītas Baltijas valstu nacionālajā mācību programmā) un kritiskajai domāšanai mācību proce-

sā ( TOCfe metode, kas pagaidām nav izplatīta Igaunijā, un ir nepieciešamība to izpētīt un pareizi ieviest), 

ko prezentēs lietuviešu partneri, un iesaistītie partneri ieviesīs, lai uzlabotu skolēnu prasmes un attīstību 

šajā jomā. Mūsu gala mērķis ir kā mūsu pašu zināšanu pilnveidošana šajā jomā, tā arī šo ideju izplatīšana 

un radošās mācīšanās pieejas ieviešana mūsu skolās (mūsu kolēģiem un pedagoģiskajam personālam), kas 

balstās uz zināšanām, kuras iegūtas projekta laikā. 

Pirmajā tikšanās reizē Lasnamē ģimnāzijā projekta dalībnieki iepazinās ar skolas mācību un ārpus-

klases darba organizāciju, piedalījās integrētās nodarbībās Tallinas vecpilsētā un Katrīnas parkā, kā arī va-

rēja vērot mācību procesu, kad stundas vadīja katras iesaistītās dalībvalsts pedagogi. Riebiņu vidusskolas 

fizikas skolotāja vadīja fizikas stundu ar praktiskajiem eksperimentiem, atklājot visu četru stihiju (ūdens, 

zeme, gaiss, uguns) specifiskās īpašības un pierādot, ka fizika ir sastopama ikdienā, ne tikai sareţģītās for-

mulās. Vēl krietnu laiku pēc mācību stundas beigām Igaunijas jaunieši negribēja rimties un vēlējās iesāktos 

eksperimentus turpināt – tik saistoši un azartiski viņiem tas šķita! Mācību stundas notika angļu un krievu 

valodā. Noslēgumā tika veidota viena kopīga mācību stunda, kas ļāva skolēniem iepazīt atšķirīgo un kopī-

go mūsu valstu tradīcijās. 

Projekta ietvaros ciemiņi tika iepazīstināti ar Tallinu un ieguva jaunus profesionālos kontaktus sa-

darbības veicināšanai. Nākamā klātienes tikšanās paredzēta jau nākamā gada martā Troškūnai ģimnāzijā, 

bet maijā ciemiņus uzņemsim pie sevis – Riebiņu vidusskolā. 

Riebiņu vidusskolas skolotāja Diāna Bravacka 

Nordplus programma uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītī-

bas sistēmās. Tās aktivitātes tiek īstenotas, balstoties uz vienošanos starp programmas da-

lībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Nordplus programma atbalsta 

projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.  
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28.novembrī Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolā 

pulcējās labākie Dienvidlatgales novada stāstnieki , kas savu stāstnieka talantu, izteik- smes patiesīgu-

mu un personības šarmu apliecināja konkursa “Teci, teci, valodiņa!” pusfinālā. 

Konkursā piedalījās  stāstnieki no Riebiņiem, Vārkavas, Rožupes, Jaunsilavām un  Līvāniem. Konkursa 

mērķis ir mutvārdu kultūras izpratnes veicināšana, stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīša-

na, rosinot pašizpausmi stāstīšanas jomā un aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā. 

Konkursā varēja piedalīties bērni un jaunieši no 7 līdz 21 gada vecumam, kuri interesējas par tautas mut-

vārdu daiļradi un paši ir aktīvi stāstītāji daţādās ikdienas vai svētku situācijās. Jaunākajā (1.- 4.klase) un 

vidējā grupā (5.-6.klase) dalībnieki stāstīja vienu latviešu vai citas tautas pasaku, vienu neparastu gadījumu 

no savas vai vecāku, radinieku, draugu vai skolas dzīves un vienu īsu siţetisku prozas ţanru, piemēram, 

ātrrunu, spoku stāstu, anekdoti. Vērtēta tika tekstu izvēle,  priekšnesuma izveide, attieksme pret žanru tradī-

cijām un tekstu saturu, spēja piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību, valodas precizitāte un izteiksmī-

gums, stāstnieka tēls. 

Uz konkursa finālu , kurš norisināsies 7.de cembrī Rīgā, dosies paši labākie stāstnieki no Riebiņu vidussko-

las: Nauris Saulišs ,Evija Bergmane-Sprūdža, Daniela Koroševska un Katrīna Damba. Apsveicam! 

Bērniem sagatavoties konkursiem palīdzēja skolotājas  Ārija Bergmane-Sprūdža un Rita Pudāne. Pal-

dies vecākiem un, galve- nais – pašiem stāstniekiem! 

Vakarēšanas pasākums ” ROTAĻU VIJA LATVIJAI ” Vārkavas vidusskolā  - kopīgi darbojoties, 

katrs sev mēģina atklāt latviešu folkloras būtību, gudrību un spēku. Folkloras kopu dalībnieki ir dzīvespriecīgi, 

atraktīvi, radoši jaunieši un pieaugušie, kuri tiekoties, kopā daudz mācās viens no otra: dziedāt tautasdzies-

mas, spēlēt mūzikas instrumentus, dancot dančus, vadīt rotaļas, svinēt svētkus. 

http://varkava.lv/lv/laba-izvelne/fotogalerija?p=0&galid=1121

