
   

 

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

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

 Skolotāju dienas priekšvakarā, kā jau ierasts, skolēnu 

pašpārvalde rosījās ne pa jokam. Kā nu ne? Bija taču 

jāpadomā gan par stundu norisi, gan par to, kādu patīkamu 

pārsteigumu sagādāt skolotājiem. 

Stundu vadīšanu bija uzņēmušies 

vecāko klašu skolēni, bet 

skolotājus skolas vestibilā 

sagaidīja Vjačeslavs un Dominiks. Pirmais pārsteigums: 

skolotāji saņēma ne tikai mazu dāvaniņu ar origami pūcīti, 

bet katram tika veltīta arī Vjačeslava spēlētā melodija. 

Pēc rīta kafijas un nesteidzīgām sarunām skolotāji tika aicināti uz Rozā 

zāli, kur viņus sagaidīja nākamie pārsteigumi: Lauras S. un Vjačeslava 

siltie vārdi, Lauras J. un Vjačeslava skanīgie priekšnesumi, intelektuāli 

sportiskas un radošas aktivitātes, videoapsveikums no skolēniem, ieskats 

Skolotāju dienas vēsturē  un Armanda Briškas mammas Lilitas ceptā 

brīnumgardā torte. 

Paldies skolēnu pašpārvaldei – Laurai Stabulniecei, Jūlijai Vaivodei, Viktorijai 

Pauniņai, Evijai Bergmanei-Sprūdžai, Laurai Jermolovičai, Vjačeslavam Litvjakovam, 

Dominikam Rukmanam, Margaritai Zakutajevai –  par šo dienu!  
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Ražas svētki ir pateicības svētki, kurā  ļaudis pateicas 

Dievam par dāvāto svētību zemei, par tās nestajiem aug-

ļiem. Dievs caur šiem svētkiem aicināja tautu ieraudzīt, 

ka zeme, kas nes ražu un augļus, ir Dieva dāvana. 

 

 

 

 

 

 

 

R i e -

biņu vidusskolas skolas saime tika aicināta 

atnest uz Riebiņu  katoļu baznīcu  kaut ko no 

ievāktajiem rudens labumiem. Tie tiks nogādāti uz Karmelītu klosteri Ikšķilē.  

Paldies katram, kas atsaucās un piedalījās izstādes veidošanā!  

Paldies Riebiņu draudzes priesterim Kursītim par Riebiņu vidusskolas kolektīvas veltīto 

Svēto Misi un dāvāto svētību ikdienas darbiem! 

Visi man labi bija,  

Kad es pati laba biju;  

Visi man ļauni bija,  

Kad es ļauna cēlājiņa.   

Dabas velšu izstāde „Tikumi veido likteni” 

norisinājās oktobra pirmajā nedēļā un priecēja ar 

klašu kolektīvu izdomu un radošumu, savstarpējo 

sadarbību un darbošanos komandā gan savējos, gan 

skolas viesus. Savukārt izstādes tēma ikvienam liek 

aizdomāties par vērtībās balstītu 

ieradumu veidošanas nozīmīgumu. 
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 Ne vien zināšanas un prasmes, bet arī vērtības veido cilvēku un to, par kādu sabiedrību topam. Tāpēc 

vērtību veidošana ir būtiska daļa arī izglītībā. Par to, kā vērtības līdztekus zināšanām un prasmēm 

iekļaujas mācību saturā un kā tās iedzīvināt ikdienā katrā skolā un klasē, runāja Skola2030 notikušajā 

profesionālajā konferencē 3.oktobrī Jelgavā “Pasaule skolā- skola pasaulē” skolotājiem, izglītības 

politikas veidotājiem un citiem interesentiem. Diskusiju klubā “Skolas loma kultūras mantojuma 

tālāknodošanā”  aktīvu dalību ņēma Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka komunicējot kopā 

ar Baibu Moļņiku, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāri, Daigu Kalniņu, 

Alsungas novada domes priekšsēdētāju, Madaru Kosolapovu, Skola2030 Mācību satura izstrādes 

vecāko eksperti, Robertu Ķipuru Rīgas Valsts 1.ğimnāzijas un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 

vēstures skolotāju, tīmekļa vietnes www.latvijaspieminekli.lv veidotāju, Māru Mellēnu, VISC 

folkloras projektu koordinatori. 

 

Nacionālo eTwinning balvu 2019 nacionālo projektu kategorijā ieguva Riebiņu vidusskolas projekts 

“Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu”. Riebiņu vidusskolas projekts, kas 

īstenots kopā Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolu  ir par un ap siltuma tēmu. Skolēni veidoja eksperimentus 
par siltumu, filmēja video pamācības un tikās virtuālā ballītē. Noslēgumā izveidota rokasgrāmata par 

siltumu. Šī projekta galvenais gala produkts ir rokasgrāmata.  Tā var noderēt  citiem skolotājiem, mācot 

tēmu “Siltums”, skolēniem, kuri apgūst šo tēmu  vai arī vienkārši interesējas par fiziku, kā arī jebkuram 
interesantam, jo jautājumi un risinājumi ikdienas situācijās, var būt vērtīgi jebkuram cilvēkam.  

No katra finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam skolotājam (starptautisko projektu 

kategorija) un 2 projekta partneriem (nacionālo projektu kategorija) tiek piešķirts eTwinning apbalvojums 

– apmaksāta dalība eTwinning ikgadējā Eiropas konferencē no 24.līdz 26.oktobrim Kannās, Francijā , kur 
piedalīsies vairāk nekā 500 eTwinning skolotāju no visas Eiropas. Novembrī katru fināla projekta skolu 

apciemos “Aspired”, lai skolēniem novadītu aizraujošas tehniski radošās darbnīcas. 

Īpašs paldies par atbalstu projekta īstenošanas un konferences laikā  jāsaka Riebiņu vidusskolas direktorei 

Inetai Anspokai un  direktores vietniecei Natālijai Smukšai. Projekta prezentāzija nebūtu bijusi tik 

atraktīva bez  9.klases skolēniem Agnijas Jemeļjanovas,  Evijas Begmanes-Sprūdžas un 

RitvaraVjakses.                                    

Riebiņu vidusskolas projekts  

(projekta iesniedzēja Laila Vibornā), 

kas īstenots kopā Kr.Valdemāra 

Ainažu pamatskolu ir konkursa 

"Nacionālā eTwinning balva 2019" 

uzvarētājs un galvenās balvas  

ieguvējs! Sirsnīgi sveicam!  

http://www.latvijaspieminekli.lv/?fbclid=IwAR2uluE9OOFhdjHmh8s8FDvqBXWjNpaF2POKxnaylIAZrj5tjptPGKP8OP4
http://online.fliphtml5.com/qebm/kphs/?fbclid=IwAR3Uc59QDOdpkx22Dkl3-dxmK8xjLIg0dQZlX7cH-VAVof_LKLnA-byxy8c#p=1
http://online.fliphtml5.com/qebm/kphs/
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Riebiņu vidusskolas 5.klases labais darbs „Rudenīgs 

sveiciens Riebiņu novada iestādēm. “Mēs, 5. klase, 

vēlējāmies nosūtīt sveicienus Riebiņu iestādēm-

bērnudārzam, bibliotēkai, jauniešu centram, kultūras 

namam, katoļu baznīcai, novada domei un, protams, 

arī mūsu mīļajai skolai. Palīgā mums nāca Agneses 

mamma Sandra Eiduka, kuras dārzā šogad bija liela 

ābolu raža, izvārot ābolu, cidoniju ievārījumu. 

Ievārījuma burciņu noformēšanā izmantojām lina 

audumu, zīļu cepurītes, floristikas nieciņus. Burciņas 

aiznesām uz iestādēm un priecājāmies par pārsteigumu saņēmēju acīs, 

gūstot sev daudz pozitīvu emociju!”  

 Skolēni sniedza sagatavotu koncertu, dziedot dziesmas (skolotājas 

Ārija Bergmane-Sprūdža, Rita Pudāne). Latgaliešu dziesmas, 

rotaļdejas savā instrumentālā tautas mūzikas pavadījumā uz tikšanos 

sanākušajiem senioriem un viesiem skandēja Riebiņu vidusskolas 

folkloras kopa ,,Jumalānii”. Koncerta izskaņā pievienoties bērnu 

dziedātajām dziesmās un dejām tika aicināti seniori, kurus atbalstīja arī 

pārējie klausītāji.  

 

Bērnu dziedātais un izdejotais, kā arī pasniegtā roka, ļāva ātri sirsnībā 

un aplausos uztvert sagatavoto uzstāšanos. Koncerta izskaņā kopā ar 

apsveikuma vārdiem un ziediem  biedrībai tika pasniegta savām rokām 

darinātā dāvaniņa – Origami darbs, ko izgatavoja Viktorija Pauniņa. 

Noslēgumā visi kopā baudījām skolas pavāres Anitas Cakules 

sarūpētu cienastu, ko finansiāli atbalstīja biedrības “Latvijas Sarkanais 

Krusts” Preiļu nodaļa. 

Šī brīnišķīgā diena bija izdevusies, un seniori, viņu tuvie un tālie 

ciemiņi brauca mājās apmierināti, līdzi aizvedot pozitīvās emocijas par 

jauki pavadīto laiku kuplā draugu lokā. Liels paldies visiem LSK Preiļu 

nodaļas biedriem - gan galdu klājējiem, galdu novācējiem, gan 
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No 7. līdz 14. oktobrim Riebiņu vidusskola aktīvi 

iesaistījās Nordplus projekta „ Zivju nozīmīgā loma mūsu 

dzīvē” ( „The significant role of fish in our lives”) 

realizācijā kopā ar projekta partneriem no Drāvnieku 

pamatskolas un Puka Kool (Igaunija). No Riebiņu 

vidusskolas projektā darbojās šādi 7.- 9. klašu 

skolēni: Adriāna Volonte, Dana Patrejeva, Viktorija 

Nagle, Lāsma Jurkāne, Evija Bergmane-Sprūdža, 

Aleksandrs Rukmans, 

Ritvars Vjakse, Agnija 

Jemeļjanova. Projekta gaitā 

skolēniem no trīs skolām bija 

lieliskā iespēja piedalīties 

d a ž ā d ā s  i z g l ī t o jo š ā s 

aktivitātēs, kas tika saistītas 

ar zivju nozīmi mūsu dzīvēs: 

p i e d a l ī t i e s  r a d o š a j ā s 

d a r b n ī c ā s ,  a p m e k l ē t 

zivsaimniecību „Nagļi”, 

dabas izglītības centru “Rāzna”, Makoņkalnu, kā arī iegūt jaunus 

draugus un uzlabot savas zināšanas angļu valodā. Riebiņu vidusskolas vārdā izsākām lielu paldies 

mūsu skolas pedagogiem Martai Račko, Allai Solovjovai, Skaidrītei Vulānei, Natālijai 

Smukšai, folkloras kopai „Jumalāni” un skolniecēm Laurai Stabulniecei, Viktorijai Pauniņai, 

Karīnai Komlačovai un Jūlijai Vaivodei par aktīvu iesaistīšanos projekta realizācijā un 

aktivitāšu sagatavošanu projekta dalībniekiem, īpašs paldies arī Riebiņu vidusskolas direktora 

vietniekam Jurim Čižikam par saimniecisko jautājumu organizēšanu projekta laikā. Projekta 

koordinators Riebiņu vidusskolā ir Jānis Čižiks.  
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Jau piekto gadu Latvijas izglītības iestādes tiek 

aicinātas pievienoties starptautiskajai izglītības 

akcijai „Pasaules lielākā mācību stunda”. Šogad 

tēma „Cilvēks un bioloģiskā daudzveidība” ikvienu 

mudināja aizdomāties, kādu pasauli vēlamies redzēt 

2030. gadā un kā to ietekmē mūsu rīcība šodien. 

3.oktobrī Ekopulciņa dalībnieki savā nodarbībā iesaistījās akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda”. 

Savukārt 4. oktobrī, skolēnu pašpārvaldes dienā, 10.klasē notika Pasaules lielākā mācību stunda „Cilvēks 
un bioloģiskā daudzveidība”, ko novadīja 12.klases skolniece Jūlija Vaivode. Nodarbības sagatavoja 

skolotāja Ilze Grigule. 

Stundas mērķis bija aicināt skolēnus domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju 
nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas 

pamatu. Nodarbības resursi: video materiāls par pasaules skaistākajām dabas vietām (https://

www.youtube.com/watch?v=XH6ER3cNrCY), UNESCO 17 globālie mērķi, darba lapas, prezentācija 

„Cilvēks un bioloģiskā daudzveidība”. 
Stundas gaita: 

Skolēni vēroja video materiālu par pasaules skaistākajām vietām un piedalījās diskusijā: 

Kādas vietas uz pasaules tu gribētu apmeklēt? 
Kas šīs vietas padara tik īpašas? 

Kā saglabāt šo vietu unikalitāti? Kāda rīcība tām varētu kaitēt? 

Skolēni saņēma īpaši sagatavotas darba lapas par bioloģisko daudzveidību un tās 
papildināja, izmantojot savas esošās zināšanas. 

Skolēni kopā ar skolotāju noskatījās prezentāciju „Cilvēks un bioloģiskā daudzveidība”, 

izrunājot un papildinot darba lapas. 

Pēdējais uzdevums bija papildināt Latvijas karti, nosaucot aizsargājamās dabas teritorijas. 
Stundas noslēgumā norisinājās diskusija „ Es un bioloģiskā daudzveidība”. 

Paldies ekopulciņa dalībniekiem, 10.klases skolēniem un Jūlijai Vaivodei par darbu „Pasaules 

lielākajā mācību stundā”!                                                                                  Skolotāja Ilze Grigule 

 „Apzinoties, ka zinātne ir viena no augstākajām cilvēka 

radošā prāta izpausmes formām, kas dod neatņemamu 

pienesumu pasaules attīstībā, viens no UNESCO 

uzdevumiem ir stiprināt saikni starp zinātniekiem, 

zinātnes politikas veidotājiem un sabiedrību, kā arī 
pilnveidot zinātnes komunikācijas jautājumus, lai 

vienkāršā, uzskatāmā un saprotamā veidā izglītotu 

sabiedrību par tai aktuālām tēmām un ilgtspējīgi risinātu 

cilvēces izaicinājumus,” tā rakstīts  http://

www.unesco.lv/lv/unesco-nedela-2019/unesco-nedela-

2019-1/, piesakot UNESCO nedēļu 2019 „Spožie prāti: 

sievietes zinātnē”. Sabiedrībā nepieciešams veicināt 

izpratni par pētniecības nozīmi gan valsts, gan indivīda dzīves pilnveidē un 

ilgtspējā. 

Tāpēc priecājāmies šonedēļ savā skolā sagaidīt mūsu absolventi, tagad Rīgas 

Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 

fakultātes pētnieci Māru Pudāni. Viņa tikās ar vidusskolēniem, liekot viņiem 
aizdomāties, kāpēc ir jārunā par sievietes vietu zinātnes pasaulē. Tas ir gan 

līdztiesības jautājums, jo sabiedrība ir tik stipra (un izglītota), cik stipri (un 

izglītoti) ir cilvēki tajā. Tas ir arī jautājums par darba tirgu, jo tehnoloģiju joma, 

inovāciju attīstība aug, un šobrīd tajā trūkst darbinieku. Tāpat Māra arī uzsvēra, ka mazu valstu (arī mūsu Latvijas) 

galvenais eksports var būt produkti, kam nav nepieciešams daudz vietas, un tas ir mūsu prāts un zināšanas. 

Mūsu valstī gan sieviešu īpatsvars zinātnē kopumā ir diezgan augsts, bet ne visur ir tāpat kā pie mums. Arī Latvijā 

inženierzinātnēs, kuras pārstāv Māra, sieviešu ir mazāk nekā vīriešu. Stāstot par savām kolēģēm RTU, viņu 

pienesumu zinātnes attīstībā, starptautiski nozīmīgiem sasniegumiem, mūsu viešņa īpaši akcentēja zinātnieču devumu 

ķīmijas, vides zinātnes un datorzinātnes jomā. 

Tā kā Māra pati pārstāv datorzinātņu jomu, tad visvairāk viņa pakavējās pie pētījumiem un, protams, arī atklājumiem 

un sasniegumiem intelektuālās mācību sistēmās un robotikā. 
Tikšanās nobeigumā Māra savas skolas skolēniem novēlēja uzcītīgi mācīties un, galvenais, darīt. Darīt to, kas liekas 

vajadzīgs un svarīgs.                                       Direktora vietniece Rita Pudāne 

https://www.youtube.com/watch?v=XH6ER3cNrCY
https://www.youtube.com/watch?v=XH6ER3cNrCY
http://www.unesco.lv/lv/unesco-nedela-2019/unesco-nedela-2019-1/
http://www.unesco.lv/lv/unesco-nedela-2019/unesco-nedela-2019-1/
http://www.unesco.lv/lv/unesco-nedela-2019/unesco-nedela-2019-1/
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Latgales  plān ošan as  reģion a Latgales 
uzņēmējdarbības centrs (LUC) aicināja uz tikšanos 
10.-12. klašu audzēkņus, lai kopīgi, brīvā atmosfērā 
1.5 stundas garumā dalītos pārdomās par nākotnes 

izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju kļūt par uzņēmējiem. 

Lektoriem daloties savās zināšanās un pieredzē, stāstos par Latgali, jauniešiem bija 
iespēja ne tikai gūt jaunas atziņas un zināšanas, bet iespējams arī motivāciju dzīves 
turpmākajiem soļiem. Daudz arī runāsim par to, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā 
līdz tam nonākt, vai tas ir sarežģīti, vai Latgale piemērota izaugsmei, un saņemt atbildes 
uz dažādiem aktuāliem jautājumiem. Jauniešiem bija iespēja arī apliecināt savus talantus 
gan erudīcijas spēlē, gan biznesa ideju ģenerēšanas spējās. Paldies uzņēmējdarbības 

konsultantei Inetai Liepniecei par sadarbību!  

R.Mūka muzejā notikušā novada skolu konkursa 
rezultāti kārtējo reizi pierādīja: "Mana skola ir 

lieliskākā skola Riebiņu novadā!" Mūsu skolu pārstāvēja 6., 8. un 9.b klases komandas ar 
saviem skolotājiem. Konkursa gaitā bija sagatavoti dažādi uzdevumi. Vispirms klases rādīja 
mājasdarbu - reklāmu par savu skolu.  

Bija zināšanu tests ar variantiem un dažādi atjautības uzdevumi. Jautrību sagādāja sabiedrībā 
pazīstamu personību vārda nosaukšana pēc attēla. Visspraigāk un ātrāk notika puzles attēla 
likšana, kur acīm pavērās senatnes caurstrāvotās Pastaru vējdzirnavas.  

 

Grūtākā daļa, domājams, bija citu skolu un klašu 
sagatavotie jautājumi par novadu, bet ar visu 
komandas tika galā. Žūrijai nebija viegli noteikt 
labākos - tik ļoti zinoši un prasmīgi bija visi novada 
jaunieši... Par uzvarētājiem tomēr kļuva mūsu 
skolas 8.klases komanda, kas tikai par vienu 
punktu kopvērtējumā apsteidza tuvākos sekotājus - 
9.b klasi.  
Visi ir gandarīti par iespēju kārtējo reizi sev un 
citiem apliecināt un apstiprināt, ka mācāmies ne 
tikai lielākajā, bet arī labākajā Riebiņu novada skolā 
- Riebiņu vidusskolā. 

Skolotāja Diāna Bravacka  
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16.oktobrī, karjeras nedēļas ietvaros, Riebiņu 

vidusskolas 7.un 8. klases skolēniem tika 
noorganizēta  mācību ekskursija uz Rīgas 

tūrisma un radošās industrijas tehnikumu 

Preiļos. Gan teorētiski, gan praktiski tikām 

iepazīstināti ar skolas piedāvātām mācību 

programmām divās jomās -ēdināšana un 

skaistumkopšana. Praktiskās nodarbībās tikām 

ierauti pārvērtību pasaulē. Katrs varēja kļūt gan 

briesmonis, gan īpaši pievilcīgs. Izbaudījām 

pārvērtību  burvību, saimnieku viesmīlību, 

ieskatu nākotnē un lietderīgu kopā būšanu.  Paldies organizatoriem.  

Gandrīz ikviens cilvēks ir saskāries ar neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem un saprot, cik vajadzīgs ir šis darbs. 

Karjeras nedēļas ietvaros 5.un 6.klases skolēni tikās ar sertificētu ārsta palīgu 

Tatjanu Grikovu, kas ir mediķu brigādes vadītāja. Gribas palepoties, ka Tatjana ir 

mūsu skolas absolvente. 

Tatjana skolēniem pastāstīja, ka NMPD galvenais uzdevums ir glābt un 

saglabāt cilvēku dzīvības un ka mediķi divdesmit četras stundas diennaktī ir 

gatavi sniegt palīdzību. Pavisam Latvijā strādā 190 brigādes 103 punktos. Bet, lai 

sniegtu kvalificētu palīdzību cietušajiem vai slimajiem, lai prastu darboties ar 

sarežģīto aparatūru ātrās palīdzības mašīnās, dienesta darbiniekiem nepārtraukti ir 
jāmācās, jāpilnveido zināšanas, un jātrenējas. 

Tatjana noskaidroja, vai skolēni zina NPMD tālruni, un iepriecina fakts, 

ka bērni ir informēti, kā piezvanīt nelaimes gadījumā. Viešņa pastāstīja arī par 

pirmās palīdzības sniegšanas nosacījumiem, bīstamākajiem savainojumiem un, 

pats galvenais, ļāva bērniem padarboties arī praktiski. 

5.b klases skolēni saka: Es uzzināju, .. 

.. ka medicīna ir svarīga lieta. Tā var izglābt dzīvību, ja kāds piezvanīs 

ātrajai palīdzībai. Es uzzināju, kā jārīkojas dažādos gadījumos (Agnese); 

.. ka slimnieku ātrā palīdzība slimnīcā var nogādāt ar helikopteru un kā pareizi veic sirds masāžu. Es 

uzzināju, ka tad, kad būšu liels un kad likšu autovadītāja eksāmenu, būs jāmācās pirmā palīdzība (Sandis); 

.. ka vajag zvanīt 113 vai 112, ja cilvēkam ir slikti, un uz ledus nedrīkst iet (Vlads); 

.. ko vajag darīt, ja ierauga ārkārtas gadījumu un kā palīdzēt cilvēkam (Laila); 

.. kā vajag taisīt sirds masāžu (Kārlis); 

.. kā ātrā palīdzība glābj cilvēkus (Viktorija). 

Nobeigumā Tatjana atgādināja par to, ka katram cilvēkam ir jābūt atbildīgam par savu drošību. 

Paldies Tatjanai Grikovai par atsaucību! 

Mēs priecātos redzēt skolā arī citus skolas absolventus un dzirdēt viņu stāstus par savu profesiju! 

8.klases skolēniem tika piedāvāta 

iespēja apmeklēt vietējo kokapstrādes 

uzņēmumu „Volmārkoks”. Skolēnus 

sagaidīja pats saimnieks un izrādīja 

ražotni. Mēs guvām priekšstatu par 

marketinga un galdniecības prasmju 

nepieciešamību šajā nozarē. 

Apskatījām augstvērtīgu frēzi un tās 

darbības procesu. Tāpat bija iespēja 

iepazīties ar ražotās produkcijas 

sortimentu un izslīpēt pašiem gandrīz galaproduktu, ko čaklākie saņēma dāvanā. Tās bija spēcīgās latvju rakstu zīmes 

un kalpos kā dekors pēc nepieciešamības. Esam gandarīti par iespēju pārliecināties, ka ražot un pastāvēt var arī tepat 

Latvijā, kas mūsu dienās nav mazsvarīgi.  

Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumā Preiļos 

Tikšanās ar sertificētu ārsta palīgu Tatjanu Grikovu  

Apmeklējam kokapstrādes uzņēmumu “Volmārkoks” 
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Programmas „Skolas soma” un Karjeras nedēļas ietvaros 18.oktobrī 10.-
12.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Krāslavu. Sākumā apskatījām 

grāfu Plāteru pili, nākamais apskates objekts gida pavadībā - Krāslavas 

Svētā Ludviga Romas katoļu baznīca. Tālāk mēs devāmies uz Priedaines 

skatu torni, kas ir viens no Krāslavas novada populārākajiem tūrisma 
objektiem dabā. 

Keramiķu Pauliņu darbnīcā bija iespēja vērot keramikas tapšanas procesu no 

sākuma līdz beigām, kā arī izmēģināt roku svilpaunieku darināšanā. Apmeklējot sporta atrakciju parku 
"Starp debesīm un zemi", pāris stundas pagāja nemanot - ieguvām pamatīgu enerģijas un adrenalīna devu. 

Iepazināmies ar tā saimniekiem, kuri pastāstīja, ka visa sākumā bija izklaides un atpūtas vietas ierīkošana 

saviem bērniem, bet vēlāk tas izvērtās par ģimenes uzņēmumu. 
Pateicamies skolas direktorei par atbalstu brauciena organizēšanā! 

Skolotājas Ārija Bergmane-Sprūdža un Anna Meluškāne  

Riebiņu vidusskolas 10.klases komanda ,,Latgales 

dabas veltes” (Dominiks Rukmans, Vjačeslavs 

Litvjakovs, Jānis Pauls Sondors, Dāniels Ivo 

Leitāns un ekonomikas skolotāja Sandra Eiduka) 

viesojās un veica interviju pie bioloģiskās 
saimniecības ,,Vilkači” īpašnieces Skaidrītes 

Grigales “Ceperniekos”, Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā.   
Mūsu komanda iepazinās ar dabas resursi 

izmantošanas iespējam tieši cidoniju audzēšana, ka arī izpētījām zinātniski tehniskā progresa attīstības 

līmeni - tas ir iekārta kas ravē, jo tieši šī iekārta atvieglo lauksaimniecības darbus un ekonomē vienu no 

ražošanas resursiem tas ir laiku. Pievēršam uzmanību, ka visus darbus izpilda ģimene -3 cilvēki, un 
papilddarba resursus gandrīz nepiesaista. 

Z/S “Vilkači” audzē dažādus lauksaimniecības produktus (cidonijas, upenes, avenes, smilšērķšķus, 

kāpostus, ābolus, bumbierus u.c.). 2019.gada sezonas jaunais produkts kalē (lapu kāpostu) čipsi kuru 
uzturvertība pārliecina jebkuru. Aktuāli lapu kāposti kļūst rudenī, kad ārā kļūst aizvien aukstāks. Tad lapu 

kāposti ir visgardākie – tie vairs nav tik rūgti, bet ir vitamīniem bagāti. Kale kāpostos ir daudz dzelzs, kal-

cijs, K, A un C vitamīni, tāpēc tie jo īpaši noderēs tiem, kas cenšas ēst veselīgi.  Viena no noieta nišām ir 
portāls  www.svaigi.lv  kurā ir realizēta z/s ,,Vilkači’’ produkcija. 

Veicot interviju ar “spečuku” augkopības uzņēmējdarbībā uzzinājām, kā tad ir reāli būt ,,spečuka” 

lomā Latgales laukos. Veicot analīzi komanda secina, ka darbs, zināšanas, pareiza esošo resursu 

izmantošana, inovācijas ir dzinējs uzņēmējdarbībā ar mērķi gūt peļņu un veicināt sabiedrības labklājību. 

Skolotāja Sandra Eiduka 

 Ekskursija uz Krāslavu 

 Ekskursija uz z/s “Vilkači” 

http://www.svaigi.lv
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Rudens brīvlaiks – intensīvs darba, mācību  un sevis pilnveidošanas laiks skolotājiem  

„Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu 

konkurss, kurā katru gadu aicinām piedalīties eTwinning projektu 

īstenotājus. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus 

eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos 

projektu veicējus. Riebiņu vidusskolas skolotājai Lailai Vibornajai 

starptautisko projektu kategorijā tika piešķirts eTwinning apbalvojums 

– apmaksāta dalība eTwinning ikgadējā Eiropas konferencē no 24.līdz 

26.oktobrim Kannās, Francijā , kur piedalījās vairāk nekā 500 

eTwinning skolotāju no visas Eiropas. Tāpat katru fināla projekta skolu 

apciemos “Aspired”, lai skolēniem novadītu aizraujošas tehniski 

radošās darbnīcas. 

Daugavpilī – IV Latgales reģiona valodu skolotāju simpozijs „Valodas 

loma kompetenču izglītībā” un 19.Latgales angļu valodas metodiskā 

konference; Rīgā-   profesionālās pilnveides konference svešvalodu 

skolotājiem, kursi un semināri mācību jomu koordinatoriem, 

profesionālās kompetences pilnveides programma „Kompetenču pieeja 

mācību saturā sākumskolā”, „Programmēšanas skolotāju mācības”; 

Ulbrokā – Latvijas III starpnovadu zinātniski praktiskā konference 

„Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā” un tepat, skolā, - 

darbs ar vecākiem, dalīšanās pieredzē ar sava novada un skolas 

pedagogiem.   

No eTwinning komandas esam saņēmuši šādu vēstuli:  

"Apsveicam! Jūsu skola ir apbalvota ar Eiropas 

Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning 

projektu "Birds sing about freedom". Tas nozīmē, ka 

jūsu darbs, jūsu skolēnu darbs un jūsu skola ir atzīta 

visaugstākajā Eiropas līmenī. Jūsu projekts tiks 

izrādīts īpašā Eiropas Portāla vietā pēc 

adreses www.etwinning.net. Vēlreiz apsveicam jūs par 

šo unikālo sasniegumu".  

19. – 23. oktobrī Juris Vaivods (11.kl.) piedalījās 

Starptautiskajā džudo turnīrā Koroška Open 2019 Slovēnijā, 

pārstāvot Latviju. Savā grupā U-18 Juris bija vienīgais no 

Latvijas komandas. Izcīnot uzvaru pirmajā cīņā, Juris diemžēl 

izstājās, jo zaudēja Serbijas sportistam. Komandas turnīrā viņš 

pārstāvēja Moldovas komandu un izcīnīja vairākas uzvaras. 

Komanda kopumā izcīnīja 3. vietu. Lepojamies par mūsu 

skolēna devumu un uzvarām!  

 Sasniegumi Starptautiskajā džudo turnīrā  

http://www.etwinning.net/
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Kā 31. oktobrī paveicās 1. un 4. klases skolēniem un 

skolotājām Silvijai un Anitai! Kāpēc paveicās? Tāpēc, 
ka mēs mācījāmies citādāk nekā parasti. Šo iespēju 

mums sagādāja un visu noorganizēja direktore Ineta, 

izmantojot “Skolas somas” piedāvātos resursus. 

9.00, kad noskanēja zvans, mēs devāmies mācību ekskursijā 
uz Rīgu. Apskatījām Pļaviņu aizsargdambi pie Daugavas. Bija 

bērni, kas Daugavu, Latvijas lielāko upi, savām acīm redzēja 

pirmo reizi. Daudzi bija pārsteigti par likteņupes vareno 
spēku, īpaši pavasara plūdu laikā. 

 Rīgā Leļļu 

teātrī 

noskatījāmies izrādi "Mazā 

raganiņa". Pirms tam klasēs tika 
izlasīta grāmata par Mazo raganiņu. 

Un nu bērniem bija iespēja 

salīdzināt grāmatu ar izrādi, kura 
bija ļoti koša, krāsaina, skaņu un 

gaismas efektu pilna. 

 Laimas šokolādes muzejā darbojāmies, degustējām, izbaudījām.... Šokolādes 

smarža liek smaidīt un justies laimīgam gan lielam, gan mazam. Un kur vēl prieks 
par pašgatavotajām konfektēm, kuras varēja aizvest mājās palicējiem. 

    Bērni sajūsmā, skolotājas  gandarītas, un vislielākais prieks par saņemto 

atzinību no vecākiem: "Sirsnīgs paldies par bērniem interesanti, izglītojoši, radoši 
plānoto, pozitīvām emocijām pilno ekskursiju. Meita ar vislielāko prieku dāvāja 

ģimenei pašas veidotās šokolādes konfektītes. Vēlreiz mīļš paldies! " 

1.klases audzinātāja Silvija Avotiņa 


