
2012.gada oktobris 

Dzērvju kāšu mācība 

Dzērvju kāsis visos laikos bijis gan pavasara, gan rudens vēstnesis. Tā lidojums ir 

ne vien brīnišķīgs dabas skats, tas arī sniedz mums, cilvēkiem, vairākas nozīmīgas 

mācības. 

Katrs dzērves spārnu vēziens atvieglo lidojumu pārējām dzērvēm, kuras lido aiz 

tās. Dzērvju lidojums kāsī ir par 71% efektīvāks nekā tad, ja tās lidotu vienatnē. 

Mācība: cilvēki kuri darbojas saskaņoti un kuriem ir kopīgs mērķis, spēj to sasniegt daudz ātrāk. 

Līdzko kāda dzērve izlido ārpus kāša, tā izjūt daudz spēcīgāku gaisa pretestību un tāpēc mēģina iespējami ātrāk atgriez-

ties kāsī. 

Mācība: ir daudz grūtāk kaut ko padarīt vienatnē, nevis kopā strādājot. 

Kad vadošā dzērve piekūst, tā ieņem vietu kāša beigās, un cita dzērve kļūst par vadošo tās vietā. 

Mācība: vadības pienākumu sadale un sadarbība nodrošina iespēju katram būt gan vadībā, gan atpūsties no tās. 

Dzērves, kuras lido kāša aizmugurē, nepārtraukti klaigā, lai pamudinātu priekšējās samazināt ātrumu. 

Mācība: pamudinājumam jākalpo motivācijai. Mums jābūt pārliecinātiem par to, ka mūsu pamudinājumi ir rosinoši, nevis 

tādi, kas atņem drosmi. 

Kad kāda dzērve saslimst vai to ievaino un tā krīt, tai līdzi kāsi pamet un paliek kopā ar cietušo dzērvi vēl divas dzērves. 

Tās paliek kopā ar spēkus zaudējušo dzērvi tik ilgi, kamēr tā izveseļojas vai aiziet bojā. Tikai tad tās panāk savējo vai 

pievienojas citam dzērvju kāsim.  

Mācība: laiku pa laikam mums katram jābūt līdzās kolēģim grūtā brīdī. 

Andžela Arjēnss 

 

 

 

1.oktobrī savus pircējus un pārdevē-

jus viesmīlīgi aicināja tradicionālais 

Miķeļdienas tirdziņš. Jauki, ka tirdzi-

ņa apmeklētāju vidū bija ne tikai sko-

lēni un skolas darbinieki, bet arī ve-

cāki. Jāpiebilst, ka šogad tas ir pir-

mais ārpusstundu pasākums prog-

rammas “Skolas auglis” ietvaros. 
Tirgošanās notiek uz nebēdu! 

Foto: Silvija Avotiņa 



Šogad ir viena no retajām reizēm, kad skolotāji savus svētkus – Skolotāju dienu svin piektdienā un 5. datumā –Vispasaules 
Skolotāju dienā. 

Dabas dāvinātās košās krāsas papildina skolēnu smaidi un laba vēlējumi, kurus ikdienā parasti noliekam malā, jo straujais dienas 
un darba ritms neļauj pat atskatītie uz padarīto, kur nu vēl pateikt paldies vārdus. Toties svētkos bērni ir dāsni un labprāt mūs ap-
veltī ar laba vēlējumiem.  

Lai skan pateicības vārdi Jums, Skolotāji! 

Šodien ir skaists laiks un visi ir sagatavojušies svētkiem. Taču ne jau skolēni šodien ir galvenie, bet skolotā- ji. Skolotāji ir ļoti 

priecīgi, jo viņiem ir svētki. Beidzot viņi var atpūsties un varbūt pat izklaidēties. (A Groza) 

Kas tad ir skolotājs? Cilvēks, kurš tevi māca, draugs, kurš vēlas, lai tev būtu laba nākotne un cenšas daudz izdarīt tavā 
labā, vai cilvēks, kurš spiež mācīties un varbūt galīgi tev apnicis, katram no mums skolotājs ir kaut kas cits. Un tomēr mums jābūt 
pateicīgiem skolotājiem. (J. Koļesņikova) 

Skolotājiem ir ļoti grūts darbs. Dažreiz bērni neklausa viņus, gan mazie, gan lielie. Skolotājiem vajag ļoti stiprus nervus, lai 
mūs izaudzinātu. Paldies viņiem par visu. (J. Hritoņenka) 

 Lielu paldies es gribētu teikt savai sākumskolas skolotājai, kura bija ar mums tos četrus gadus, kopš mēs pirmo reizi iegā-
jām klasē un ar lielām pārsteigtām acīm bailīgi vērojām notiekošo, bet skolotāja nenobijās, vienkārši pienāca pie mums un pateica 
uzmundrinošus vārdus, un tad uzreiz palika viegli. (T. Kunceviča) 

No pirmās klases jūs mums mācāt, 
Rakstīt, lasīt, skaitīt, 
Jūs dzejoļus mums lasāt, 
Par to jums paldies gribu sacīt. 
No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm, 
Un visi domāt sāk, kas notiks rīt. 
Uz skolu mēs mazi gājām ar smaidiem, 
Tāpēc mums labas atmiņas būs. 
Lai kā kuram gājis, 
Es atcerēšos jūs, 
Skola un Skolotāji, 
Lielu paldies jums saku 
Un vēlu lielu naudas maku! (A. Hritoņenka) 

 

Es domāju, ka skolotājiem arī patīk Skolotāju diena, jo tad viņi var atpūsties no 
skolēniem. (A. Trokša) 

Bieži vien skolotājs ir kā labs draugs, pie kura var griezties, ja tev ir problēmas, un viņš noteikti palīdzēs. (A. Daņilova) 

Es uzskatu sevi par laimīgu cilvēku, jo savas dzīves ceļā esmu sastapusi ļoti labus skolotājus, kuri man palīdz un mani sa-
prot. No pirmā acu skata liekas parasti cilvēki, bet es viņus atcerēšos visu mūžu. (O. Bulova) 

Skola-mana otrā mājvieta, 
Vieta, kur paslēpties no lietus. 
Skolotājs - mans otrais tētis, mamma,  
Draugs, kas nepametīs. 
Es gribu pateikt paldies  
Par sauli lietainā dienā. 
Es gribu pateikt paldies 
Par smaidu drūmā rītā. 
Un pat ja man vairs nebūs nekā, 
 Man vienmēr paliks šis mazais paldies, 
Ko no visas sirds- priekā 
Izkliegt var un pateikt 
Tev- Skolotāj, 
Par visu… visu… (L. Golubeva) 
 

Liels jums paldies par visu, daudz laimes jums Skolotāju dienā! (J.Kuzņecova) 

11. klašu skolēnu domas apkopoja  

latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane  

Skolotāju diena 2009 un 2010. 

Skolotāju diena 2011. 

Foto: no skolas arhīva 



2.oktobrī Preiļos notika futbola sacensī-

bas jaunākajai grupai meitenēm. Pietei-

kušās bija piecas komandas, tostarp arī 

Riebiņu vidusskolas komanda. Sastāvā: 

L.Stabulniece (5.kl.), R.Ormane (6.kl.), 

D.Harlamova (6.kl.), A.Kuzmenko (7.kl.), E.Meluškāne 

(7.kl.), D.Berovska (7.kl.), N.Hritonenka (7.kl.).  

Varam lepoties ar mūsu komandas sniegumu – iegūto 

godpilno trešo vietu. 

Neskatoties uz to, ka 

sacensību diena bija 

lietaina un meitenes 

izmirka no kāju pirkst-

galiem līdz matu gali-

ņiem, viņas bija ganda-

rītas par paveikto! 

Skaidrīte Vulāne, sporta 

skolotāja 
Mūsu brašā komanda. 

Foto: Skaidrīte Vulāne 

 

 

9. oktobrī notika TJN “Annas 

2″ organizētā konkursa 

“Superpuika 2013″ 1. kārta. 

Atraktīvais pasākums noris jau 

22 reizi. Šoreiz konkursam 

pieteicās ļoti daudz dalībnieku 

– 187 pusaudži no visas Latvijas, starp viņiem bija arī astoņi pār-

stāvji no Preiļu un Riebiņu novada skolām. Preiļu BJC tradicionāli 

atbalsta šo interesanto aktivitāti un arī šogad interesentiem organi-

zēja braucienu uz Rīgu. 

Vienpadsmit un divpadsmitgadīgajiem zēniem nācās ap-

liecināt savas daudzpusīgās fiziskās spējas šķēršļu joslā, instrukto-

ra uzraudzībā pārvietojoties pa trīs metru augstumā nostieptu virvi, 

balansējot uz laipas ar saini rokās un minot velosipēda pedāļus 

nelielā triāla trasē. Ne vienkāršo uzdevumu sarežģīja gandrīz visu 

laiku līstošais lietus.  

Praktiskās, radošās un tehniskās iemaņas noderēja, make-

tējot kuģu modeļus no putuplasta, sērkociņiem un kartona, sienot 

virvītes „veiksmes” mezglos, vadot tra-

ses automodeļus, veidojot 

„supervaroņa” maskas un meklē-

jot pareizās atbildes erudīcijas 

testā. Visu šo pārbaudījumu 

veikšanai, kā arī nelieliem atpū-

tas brīžiem, bija ieplānotas sešas 

stundas. Laiks paskrēja raiti un 

lietišķi – kaut arī dalībnieku bija 

salīdzinoši daudz, organizatori 

šogad ļoti labi tika galā ar šo problēmu. Nebija burzmas un tāpat 

faktiski neviens gaiteņos nenoklīda.  

Iespēju piedalīties otrajā kārtā ieguva 35 puikas no Rīgas, 

Jūrmalas, Jelgavas, Daugavpils, Preiļiem, Staļģenes, Ādažiem, 

Lēdmanes, Kandavas, Stalbes, Aizupes, Valkas, Riebiņiem, Pelē-

čiem un Kolkas. Patīkami, ka šajā sabiedrībā ir seši „mūsējie”, arī 

Arnis Tučs no 5.klases.Viņiem jāgatavojas konkursa otrajai kār-

tai, kas notiks TJN "Annas 2" šī gada 29. novembrī.  

Guntars Ormanis, mājturības skolotājs 

 

Startam gatavojas Armands Briška. 

Arņa brauciens. 

Foto: Guntars Ormanis 

Šogad mūsu skolā liela uzmanība tiek veltīta vidusskolē-

nu karjeras izglītības jautājumiem, īpaši uzņēmējprasmju attīstīša-

nai. Nepilnu divu mēnešu laikā ir notikušas vairākas tikšanās. Ir 

uzsākta apmācību programma „Uzņēmējdarbības mentorings – 

darbnīcas vidusskolēniem”, kur skolēni apgūst tādas tēmas kā 

„Biznesa ideja”, „Preces vai pakalpojuma mārketings”, 

„Komandas veidošana” un „Biznesa plānošana un finanšu piesais-

te”.  

 „12. oktobrī mēs – daži vidusskolas skolēni – devāmies 

uz Preiļu Valsts ģimnāziju, kur notika  seminārs jauniešiem par 

inovatīvu uzņēmējdarbību un atbalsta iespējām Latgalē. Semi-

nāru vadīja Rīgas biznesa skolas direktors, biznesa konsultants un 

interesanta personība Claudio Andreas Rivera un iepazīstināja ar 

prezentāciju „Atklāj veiksmīgu uzņēmēju DNS!” Teikšu godīgi, šis 

seminārs mani ļoti aizrāva. Dažos no semināriem ir tā – tu atnāc, 

nosēdi garās stundas, kaut ko paklausies un atnāc mājās gandrīz 

neko neieguvis. Bet šeit viss bija pavisam citādāk. Mēs darījām un 

domājām paši. Semināra vadītājs uzdeva jautājumus, un mēs paši 

centāmies uz tiem meklēt atbildes. Mums bija daudz radošu uz-

devumu, kuri pirmajā acu uzmetienā liekās neiespējami, bet mēs 

tomēr tos paveicām. Bija sagatavoti dažādi testi, lai vairāk iepa-

zītu un analizētu mūsu personības. 

 Galvenā atziņa, ko es guvu no šī semināra ir šāda: 

„Galvenais ir darīt pašam un riskēt. Ciest neveiksmi ir grūti, bet 

vēl sliktāk ir nekad nemēģināt.” Es saņēmu daudz jaunu atziņu ne 

tikai uzņēmējdarbībai, bet arī dzīvei kopumā. Ir ļoti patīkami ap-

meklēt tādus nodarbības, kur jāveic daudz praktisku uzdevumu, 

notiek dalīšanās pieredzē un tik interesantos stāstos. Vienmēr 

šādi semināri dod iespējas gan iegūt jaunus draugus, gan piere-

dzi, gan iepazīties ar jau sabiedrībā zināmiem un dzīvē daudz ko 

sasniegušiem cilvēkiem. Paldies par sagādāto iespēju!” tā pastās-

tīja 11.klases skolniece Laura Golubeva. 

Semināri notiek ne tikai jauniešiem, bet arī skolotājiem. 

Tika apmācīti skolotāji jauniešu uzņēmējdarbības izglītības veici-

nāšanā, kā arī bija iespēja apmeklēt kursus „Skolēnu mācību uz-

ņēmumu (SMU) mācību metodes integrēšana dažādos mācību 

priekšmetos”. Kursu dalībniekus iepazīstināja ar biznesa izglītības 

pasākumu programmu un mēs sapratām, ka mums ir vēlēšanās 

un iespējas rosināt piedalīties tajos audzēkņus Tā tiek plānota 

aktīva piedalīšanās Junior Achievement – Young Enterprise Latvi-

ja (JA-YE Latvija) konkursos.  

Inna Zenovjeva, sociālo zinību skolotāja 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Football_(soccer_ball).svg/113px-Football_(soccer_ball).svg.png


Skolotāju diena  - jauka, priekpilna, līdzīga citām un tomēr citāda  - 
ar pārsteigumiem, apsveikumiem, savu nesteidzīgo soli.  
Un, protams, ar atzinību par krietni darītu darbu. Šogad IZM Atzinības 
rakstus saņēma Silvija Avotiņa, Inna Kabare un Alla Solovjova.  

Apsveicam! 

 

Foto: Vjačeslavs Stepanovs un Rita Pudāne 



2.klase devās uz Aizkalni, lai iepazītos ar Raiņa muzeju 

“Jasmuiža”, papriecātos par daudzkrāsaino rudeni un iegriez-

tos pie meistara Geidas. 

Mums bija iecerēts 5.-6. klašu mācību 
brauciens uz Preiļu atkritumu šķirotavu, uz 
izstādi „Pieskāriens linam” Preiļu 1. pamat-
skolas muzejā, Preiļu vēstures un lietišķēs 
mākslas muzeju un tad parka kapličas ap-
meklēšana. 

Pirmais apskates punkts bija atkritumu 
šķirotava, par kuru mums visu pastāstīja 
Vineta Igolniece. Šķirotavā mēs varējām 
novērot atkritumu dzīvi pēc to izmešanas 
konteineros. Apkārt šķirošanas ēkai atra-
dās vairāki sapakoti atkritumu kalni. Dažos 

no tiem bija plastmasas pudeles, kartons, 
plēves un papīrs. Iekštelpās atradās speci-
ālas mašīnas, kas noteikto atkritumu veidu 
sapresēja glītos saiņos.  

Tālāk sekoja izstādes „Pieskāriens li-
nam” apmeklēša-
na Preiļu 1. pa-
matskolas muzejā. 
Tajā mums izstās-
tīja, cik sarežģīti 
iegūst linus un cik 
svarīga nozīme 
tiem ir cilvēka 
sadzīvē, jo pēc 
linu sagatavoša-
nas var izveidot 

izturīga audumu, galdautus un dvieļus. 
Zēni varēja izmēģināt virvju taisīšanu, bet 
meitenes rokassprādžu un piekariņu pīša-
nu. 

Tad mēs apmeklējām Preiļu vēstures 
un lietišķās mākslas muzeju. Tajā uzzinā-
jām informāciju par Preiļu pilsētas vēsturi 
un noskatījāmies interesantu filmu par 
Preiļu 80. dzimšanas dienu. 

Pēdējais mūsu brauciena mērķis bija 
Preiļu parka kapliča. Sākumā mums ne-

daudz 
izstās-
tīja par 
kapli-
čas 
vēstu-
ri. Pati 
intere-

santākā vieta bija kapličas pagrabs, kurā 
mēs varējām aplūkot īstus skeletus. Par to 
visu 
mums 
pastāstīja 
Ināra 
Krusta. 

Ek-
skursijas 
beigās 
sarīko-
jām pikniku pie Preiļu parka ar desiņu cep-
šanu pie ugunskura. 

Mācību brauciens izdevās, mums ļoti 
patika, jo viss bija izzinoši un  interesanti.  

6. klases skolnieces Diāna Harlamova un 

Rasma Ormane  

Skolotāja Anita Randare pastāstīja, ka pirmklasnieki devās pārgājienā 

“Riebiņi manām acīm”. Vispirms mazie 

ceļotāji nonāca pie zirgiem un noklau-

sījās interesantu stāstījumu par šiem 

gudrajiem dzīvniekiem, uzzināja, kā 

zirgiem izvēlas vārdus, cik daudz 

zirgs dienā apēd. Vislielāko prieku 

1.klasei sagādāja izjāde ar zirgu. 

Tālāk ceļš veda uz Riebiņu novada 

domi, kur 1.klase apskatījās novada 

domes priekšsēdētāja I.Meluškāna 

kabinetu, satikās ar dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāju M.Litaunieci un, 

protams, ļoti priecājās par uzdā-

vinātajām konfektēm un pildspal-

vām. 

Foto: Silvija Avotiņa 

Foto: Digna Prodniece 

Foto: Anita Randare 



12.oktobris bija īsti piemē- rots 4.klases skolēnu tūrisma aktivitātēm Riebiņu parkā. Tur bija gan uzdevumi uzmanības trenēšanai, 

gan veloaktivitātes. Skatītāji sacensību dalībniekus atbalstīja skaļi un aizrautīgi. Arī uguns-

kura ierīkošana visiem izdevās labi. Diena bija jauka. 

 

Šī gada oktobra vidū  7.-12. klases skolēniem 

bija iespēja apceļot  mūsu kaimiņvalsti Lietuvu. 

Lielisku iespaidu atstāja Augštātes Nacionālais 

parks un tā skaistā daba, ezeri un augstie skatu tor-

ņi. Pa parku ceļojām ar autobusu, kā arī daudz 

staigājām . Ekskursijas vadītājs  mums parādīja  

bišu muzeju , kur mēs uzzinājām daudz jauna  par 

biškopības vēsturi.  

Nākošā pietura bija Etnokosmoloģiskais mu-

zejs, kurā apkopota informācija par kosmosu un 

dažādiem neparastiem notikumiem, kas ar to sais-

tīti. Mums parādīja mazu, bet ļoti smagu meteorīta 

gabaliņu un filmu par to, kā uzbūvēts Visums. Ne-

tālu no 

muzeja 

atrodas 

astronomiskā observatorija, kur mēs apskatījām 

lielu teleskopu un noklausījāmies interesantu stās-

tījumu par planētām un zvaigznēm. 

Ekskursija likās interesanta ne tikai skolēniem, 

bet arī novada ģeogrāfijas skolotājiem.  

Paldies par palīdzību ekskursijas organizēšanā  

gribam pateikt Riebiņu novada  koordinatorei zglī-

tības jautājumos Evelīnai Visockai. 

Inna Zenovjeva, sociālo zinību skolotāja 



 

Spēli vadīja Indra, Arina 

un skolotāja Anna. 

12.klases komanda: Edgars,Viktorija 

un Taisija. 11.klase: Tatjana, Aleksandrs un Laura. 

9.a nepadodas! Dace, Elīza, Gunda. 

Desmitie uzvarēja. Kristaps, Andra un 

Evita. 

6.klases skolēni literatū-

ras stundā par Dainu 

skapi noskatījās video un 

lika Dainu skapī arī savu 

artavu: iemācītās dainas 

un tautas dziesmas. 

Foto: Vjačeslavs Stepanovs 

Uzziņai  

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) no 2012. gada 15. līdz 19. oktobrim jau otro 

gadu rīkoja UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad bija veltīta diviem zīmīgiem notikumiem – 

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadienai un 40. gadadienai kopš pieņem-

ta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Abu šo program-

mu ietvaros mantojums tiek izcelts kā būtisks valsts un sabiedrības pašcieņas rādītājs. 

Rūpes par mantojumu, atmiņām un pagātni ir rūpes par savas vides sakārtotību, par 

savu cilvēcisko labsajūtu un piederības sajūtu. Mantojuma saglabāšana kļūst par stimulu 

radoši attīstīties, balstoties un pilnveidojot sevi nevis caur kaut kādu vērtību mazināšanu 

vai nojaukšanu, bet to vairošanu un bagātināšanu. 

UNESCO nedēļā Riebiņu vidusskolā notika šādas aktivitātes: 

 Prezentācijas par UNESCO, programmu „Pasaules atmiņa” un Pasaules mantojumu izmantošana mācību stundās - vēsture, ģeogrāfija, kultū-
ras vēsture, kulturoloģija, literatūra un klases stunda; 

 „UNESCO zināšanu spēle” 9.-12.klasei; 

 Diskusija „Mana novada nākotne” (ilgtspējīga attīstība) 10.klasei ar mērķi veicināt jauniešu interesi par pētniecību. Rezultātā 10.klases koman-
da pieteicās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas un Sociālo un politisko pētījumu institūta komandu spēlei 
„Novadu spēles”. 

UNESCO nedēļa Riebiņu vidusskolā                                                                                                              Andra Struka, 10. klases skolniece 

Vai UNESCO Pasaules mantojumam ir vieta manā dzīvē? 

UNESCO cīnās, lai saglabātu Pasaules mantojumu, lai daudzas vērtīgas lietas, objekti, vēsturiskās liecības netiktu aizmirstas. Arī Latvijā ir 
UNESCO atzīts mantojums, piemēram, Krišjāņa Barona izveidotais Dainu skapis, Rīgas vēsturiskais centrs, Baltijas ceļš u.c. Ja man jautātu, vai UNES-
CO Pasaules mantojumam ir vieta manā dzīvē, tad es neaizdomājoties atbildētu, ka ir, jo esmu par to, lai no tautas atmiņas nepazustu svarīgas liecī-
bas, nozīmīgi fakti un vēsturiski pieminekļi. 

 Kā jau minēju, šajā UNESCO mantojumā ir Latvijā slavenais un katram skolēnam zināmais Dainu skapis. Mēs varam būt lepni, ka Latvijā ir 
dzīvojis tāds cilvēks kā Krišjānis Barons, kurš ir savāca latvieši tautas dārgumus- dainas, un pēc tam tās sakārtoja un novietoja glabāšanai unikālā 
veidojumā - Dainu skapī. Droši vien nav cilvēka, kurš nezinātu kaut vienu tautasdziesmu no šī skapja. Atceros, kā vecmāmiņa bērnībā man skandēja 
tautasdziesmas pasaku vietā, tāpēc varu teikt, ka Dainu skapis ir daļa no manas bērnības un tam ir vieta manā sirdī.  

Nevar nepieminēt Baltijas ceļu, kurš notika 1989. gada 23. augustā. Baltijas ceļš ir svarīgs un nozīmīgs notikums mūsu valsts vēsturē. Es kā 
Latvijas pilsone lepojos ar tiem cilvēkiem, kuri nenobijās no represijām un piedalījās tik svarīgā pasākumā. Tautu vienotība pierādīja, ka Baltijas val-
stīs ir daudz patriotiski noskaņotu cilvēku un viņi nevēlas, lai kāds turpmāk lemtu viņu un valsts likteni. Baltijas ceļš bija nopietns solis pretī Latvijas 
neatkarībai. Un varbūt pateicoties tiem cilvēkiem, kas organizēja un piedalījās šajā akcijā, mēs tagad varam dzīvot neatkarīgā Latvijā. Es šodien saku 
paldies Baltijas ceļa dalībniekiem, jo cienu un lepojos ar Latvijas neatkarību. 

Par ļoti nozīmīgu UNESCO kultūrvēstures mantojumu Latvijā uzskatu Rīgas vēsturisko centru, ko ikdienā mēs saucam par Vecrīgu. Kurš gan 
no mums nav bijis ekskursijā pa Vecrīgu? Atrodoties Rīgas vēsturiskajā centrā, notiek pieskaršanās senatnei. Doma baznīcā var saklausīt pagātnes 
soļus, no Svētā Pētera baznīcas augstumiem var apbrīnot Rīgas skaistumu, bet pie Melngalvju nama rodas lepnums par Rīgas meistariem. Pati esmu 
bijusi Vecrīgā vairākas reizes, aplūkojusi un priecājusies par daudziem kultūras un arhitektūras pieminekļiem, kā arī īpašo vecpilsētas gaisotni. Vislie-
lākais iespaids ir bijis no Melngalvju nama krāšņuma un varenības, un katra apmeklējuma laikā radās arvien jauni pozitīvi iespaidi. 

Kā jau teicu, UNESCO Pasaules mantojumam ir svarīga vieta manā dzīvē, jo tas manī rada lepnumu par manu valsti, visskaistāko vietu 
pasaulē- Latviju. Varbūt kādreiz arī Latvijas daba ar sakoptiem mežiem, zilajiem ezeriem, Daugavu un Daugavas lokiem, Gaujas Nacionālo parku, 
Teiču purva rezervātu, Pokaiņu savdabīgo ainavu un mistikas pilnajiem nostāstiem, ja mēs ļoti pacentīsimies, tiks iekļauta UNESCO Pasaules manto-
juma kultūrvēsturisko objektu sarakstos. 
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Arī mūsu skolā esam paveikuši daudzus labus darbus! Kādus? Lasiet, skatieties, novērtējiet! 

Palīdzības sniegšanai nav nepieciešami lieli finansiāli ieguldī-

jumi, tikai vēlme palīdzēt – uzkopt pagalmu vai sarīkot rudens tal-

ku tuvējā apkārtnē, palīdzēt pensionāriem kaimiņos salikt šķūnītī 

malku vai atnest pirkumus no veikala, izvest pastaigā patversmē 

dzīvojošu suni, pateikt labu vārdu kaimiņam, uzsmaidīt pretimnā-

cējam. 

Labo darbu nedēļas aicinājumam atsaucās arī 7.klase. 

Mēs devāmies uz Riebiņu kapsētu, lai varētu sakoptu mūzikas sko-

lotāja Aleksandra Vasiļevska kapu un pašu kapsētu pie ieejas. Tā 

kā laikapstākļi bija labvēlīgi, mēs visi draudzīgi un ar labu noska-

ņojumu devāmies darīt darbiņu. Atnākuši redzējām, ka rudens vējš 

koku lapas izmētājis visā kapsētā, darba bija daudz, bet rokas dar-

ba nebijās. Labo darbu nedēļā skolēni solījās katrs paveikt vēl kādu 

darbiņu citu labā.  

„Man patīk citiem palīdzēt, neprasot un negaidot neko par to 

pretī,” teica Evija.  

„Reizēm pēc padarīta darba cilvēcisks PALDIES sasilda un 

priecē sirdi vairāk nekā atalgojums,” atzina Diāna. 

 

… Redziet, cik vien-

kārši ir izdarīt labu 

darbu! 

Sanita Upeniece, 

7.klases audzinātāja 

 

7.klases skolēni un audzinātāja pie 

A.Vasiļevska kapa. 

1.klase salasīja gružus pie skolas autobusu pieturām, 

mazliet piesēdās, lai kopā nofotografētos. Bet arī pie sporta zāles kāds nav bijis kārtīgs un 

izmētājis atkritumus! Arī šeit noderēja pirmklasnieku čaklās rociņas. Taču arī tas nav 

viss. Pirmā klase sagādāja jauku dāvanu tiem bērniem, kas vēl neiet skolā, - viņi darināja 

pašskaņus. Vai nav vērts mācīties no pašiem mazākajiem? 

S a v u k ā r t 2 . k l a se 

sapņo par 

to, kāda būs 

mūsu skola 

p a v a s a r ī . 

Par ziedoni 

m u m s 

v ē s t a 

pirmās 

puķes. 

P a t e i -

c o t i e s 

uzc ī t ī -

gajiem stādītājiem, skolas apkārtnē uzziedēs daudz 

pavasara skaistuļu. 

Ne velti mēs lepojamies ar savu skolas pievilcīgo 

apkārtni! 

Foto: Anita Randare 

Foto: Silvija Avotiņa 
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Arī mūsu skolā esam paveikuši daudzus labus darbus! Kādus? Lasiet, skatieties, novērtējiet! 

Riebiņu parks ir ie-

cienīta atpūtas vieta. 

Diemžēl ne jau visi prot 

atpūsties un saudzīgi 

izturēties pret apkārtē-

jo vidi.  

“Problēma ir jāat-

risina!” nolēma 

12.klase un 

devās uz Riebiņu par-

ku, lai to sakoptu. Bet 

darbiņš jau gaidīja pa 

ceļam arī. 

Foto: Viktorija Kabare 

5 . k l a s e s 

rūpju lokā bija ceļš uz skolu. Paldies par to, ka no tā 

malām vismaz uz kādu laiku pazudušas plastmasas 

pudeles, skārdenes un papīriņi! Bet 5.klase kā neviens 

prot arī labi atpūsties pēc padarīta darbiņa. 

Bet 6.klases labais darbs bija arī pārsteigums vienlaikus. Kā labie rūķīši izdarījuši darbiņu, viņi uzrakstīja šādu vēstuli: 

Foto: Mārīte Pokšāne 

Labrīt, skolotāja Rita! 

Šodien, 22.oktobrī, Jūsu kabinetā pavisam slepeni paviesojās 6.klase! :) Mēs paveicām labo darbu – izmazgājām solus un 

nokasījām košļenes zem galdiem.  

Cerams, ka Jums būs prieks un patiks mūsu paveiktais darbs. 

Ar cieņu 6.klase: Mareks, Rasma, Jānis, Darja, Ingrīda, Meinards,  

Kristaps, Diāna, Ernests, Alvis un skolotāja Natālija 

Savukārt es šiem labajiem rūķīšiem ar avīzes starpniecību gribu teikt mīļu paldies un novēlēt labos darbus veikt  ne tikai Labo darbu nedēļā. Gandarī-

jums taču ir visiem, vai ne? 

Skolotāja Rita 
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Arī mūsu skolā esam paveikuši daudzus labus darbus! Kādus? Lasiet, skatieties, novērtējiet! 

Labo darbu nedēļā mēs –11.klase  – nedaudz gribējām iepriecināt un no straujās skolas dzīves atraut mūsu mazos sākumsko-

las skolēnus. Mēs ļāvām viņiem savu enerģiju izlikt nevis skrienot pa skolas gaiteņiem, bet kopā ar visiem spēlējot spēles. Tā veselu 

dienu gandrīz katru starpbrīdi mēs pavadījām mazajiem organizējot interesantas spēles. Sākumskolēnu bija tik daudz, ka dažreiz visi 

netika spēlēt, tomēr katrs sagaidīja savu kārtu. Manuprāt, mazie bija diezgan priecīgi par šo iespēju. Varbūt vajadzētu par to padomāt 

un kaut ko tādu viņiem noorganizēt vismaz reizi nedēļā. Tā būtu laba atpūta gan mums pašiem, gan arī viņiem.  

Vai jūs esat bijuši visās, 

visās skolas telpās? Sko-

l ē n u  p a r l a -

ments vienu tādu 

mazapmeklētu telpiņu 

sakārtoja Labo darbu 

nedēļā.  

Labo darbu nedēļā  4.klase izvēlējās 

labo darbu veikt internātā. Izdomājām izmazgāt un 

sakārtot vienu istabiņu, to, kurā dzīvoju arī es. 

Istabā mēs tīrījām griestus un sienas, mazgā-

jām galdus, palodzes, skapīšus, gultas, krēslus, 

durvis. Izslaucījām arī grīdu. Viss izdevās labi.  

Es esmu priecīga, ka mēs visi kopā paveicām 

tik labu darbu. 

Karina, 4.klases skolniece 

Foto: Alla Solovjova 

Foto: Silvija Avotiņa 

Labo darbu nedēļā mēs, 9.a klase, 

nolēmām, ka mūsu labais darbiņš būs sa-
kopt Riebiņu kapus. Pirmdien pēc stundām 
labā noskaņojumā ķērāmies pie darba. tas 
nebija viegls, jo koku lapu un zaru bija 
daudz, bet, jo vairāk rociņu, jo ātrāk tas 
padevās. Mēs sakopām vienu kapu malu, 
kā arī tādas kapu kopiņas, kas izskatījās 
senas un aizmirstas. Pēc padarītā bijām 
gandarīti, ka esam paveikuši ko labu. 

 

3.klases skolēni labo darbu nedēļā sakopa autobusu pieturu pie skolas. Tagad kļuvis patīkamāks skats ne tikai 

mums pašiem, bet 
arī garāmbraucē-
jiem. Prieks un 
gandarījums par 
paveikto darbiņu 
bija visiem.  

Vēl 3. klases sko-
lēni aktīvi iesaistī-
jās makulatūras 
vākšanā. Aktīvākie 

bija Dainis, Aivis un Dominiks. 

9.b klase labo darbu nedēļā sakārtoja puķu dobes 

pie skolas. 

10. klases skolēni  rūpējās par pagarinātās dienas 

grupas  klasi. 

8.klase devās pie pensionētās skolotājas Valentīnas 

Skuteles , lai palīdzētu lauku  un mājas darbos. 

Paldies visiem labo darbu veicējiem! Neaizmirstiet 

par labajiem darbiem ik dienu! 



 

 

19 октября на Праздник осени  в гости к кружку 
«Русский фольклор» пришли друзья из 5 – 9 классов. 
Хозяйками праздника были Веселушка (Анна 
Малахова) и Недоволька          (Жанна Кирилова). Гости 
помогли организаторам доказать Недовольке, что и 
осенью бывает очень весело.  

Во-первых,  дети идут в школу, а там столько случается всего 
интересного,  что  только частушками можно описать!  

Во-вторых, осень славится своими подарками – дарами садов 
и лесов. А наши 
ученики – умением их 
распознавать даже 
наощупь.  

В-третьих, даже с 
дождем можно 
поиграть! На праздник 
заглянул Дождь 
(Константин 

Михайлов),пожаловался на то, что одному ему гулять скучно и 
предложил такой задание выполнить, с которым ни одна 

команда не справилась! 
Но это не испортило 
нам настроения, мы с 
удовольствием ломали 
головы над загадками, 
играли в музыкальные 
игры и танцевали. 
Хорошо осенью! 

 

25. oktobrī Riebiņu novadu apmeklēja Krievi-
jas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī 
Oļegs Ribakovs. Iepazīdamies ar Riebiņu nova-
du, viesis apmeklēja arī mūsu skolu, iepazinās 
ar skolas vēsturi, apskatīja skolu, īpaši renovē-
tos dabaszinātņu kabinetus, un pasniedza 
direktorei Inetai Anspokai dāvinājumu – grā-
matas skolas bibliotēkai. Ģenerālkonsula  gide 
un pavadone skolā bija  krievu valodas un 
literatūras skolotāja Inna Kabare. 

UNESCO Asociēto skolu projekts 
(UNESCO ASP) ir pirmais skolu sadarbī-

bas tīkls pasaulē, kas izveidots 1953. gadā un 
kurā šobrīd darbojas apmēram 9000 izglītī-
bas iestāžu 180 valstīs. Latvija UNESCO ASP 
iesaistījusies kopš deviņdesmito gadu sāku-
ma. 
Kopumā dalībai projektā no 2012. līdz 2015. 
gadam Latvijā pieteicās 61 izglītības iestāde. 

Visplašākā interese darboties izrādīta virzienā par izglītību ilgtspē-
jīgai attīstībai. Darbam projektā no 2012. līdz 2015. gadam uz-
ņemtas 20 izglītības iestādes visos Latvijas reģionos.  

Riebiņu vidusskola darbosies mantojuma izglītības virzienā. 
Darba grupas sastāvā ietilpst skolas direktore Ineta Anspoka, di-
rektora vietnieces Rita Pudāne un Natālija Smukša. 

UNESCO ASP dalībskolas Latvijā organizēs seminārus, tema-
tiskas nodarbības, radošās darbnīcas un citus pasākumus skolē-
niem, skolotājiem un plašākai sabiedrībai par UNESCO tematiku 
un aktuālajiem problēmjautājumiem. Tās pilnveidos mācību pro-
cesu, īstenojot holistisku, starpdisciplināru pieeju dažādiem mācī-
bu priekšmetiem un rosinot kompetenču un prasmju apguvi sko-
lās. Mērķis – sekmēt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību Latvijā un 
ārpus tās robežām, kas atbilst dažādajām izglītojamo vajadzībām 
un veicina sabiedrības attīstību kopumā. 

Foto: Viktorija Kabare 

O.Ribakovs ar skolas direktori. 
Ineta Anspoka un Inna Kabare 

stāsta viesiem par mūsu skolu. Foto: Rita Pudāne 

Vecāku kopsapulce 

Rakstnieks Jānis Klīdzējs ir teicis, 

ka “cilvēks sastāv no mātes mī-

lestības, tēva stipruma un skolo-

tāja gudrības”. Lai šie cilvēki sa-

tiktos, parunātu par aktualitātēm 

un atbalsta sniegšanu bērniem, 

25.oktobrī Riebiņu vidusskola 

organizēja Vecāku kopsapulci. 

Sapulcē tikāmies ar psiholoģi Natāliju Rivžu, pastāstījām par to, kas notiek skolā, informējām par vecā-

ku aptaujas rezultātiem. Vecāki saņēma „Rokasgrāmatu 2012./2013.m.g.”  

Paldies vecākiem, kuri apmeklēja skolu šajā dienā! 

 26. oktobrī plkst. 

13.00 Preiļu KN 

Daugavpils teātra 

latviešu trupas 

izrādi bērniem un 

v e c ā k i e m 

„ P A U K S  u n 

ŠMAUKS” ap-

meklēja arī mūsu 

skolas jaunāko 

klašu skolēni. 

http://photo2.poga.lv/photos/0710/1001/xxacis/3894322738_b.jpg


24.oktobris ir Vispasaules origami diena. Mūsu skolā arī bija iespēja piedalīties tās svinī-

bās. Jau no paša rīta skolas vestibilā visus gaidīja milzīga torte ... origami tehnikā. Bet 

pēcpusdienā katram bija iespēja darboties origami kuģīšu darbnīcā 9.b klases skolnieču 

Annas, Ţannas un Marinas vadībā. Vēlāk pašdarināto kuģīšu īpašnieki noklausījās Ritvara 

stāstīto pasaku par kapteini Nemākuli, noskatījās multfilmu. 2.klases skolēni demonstrēja 

origami rotaļlietas. Uz svinībām bija ieradusies skolas direktore Ineta. Viņai bija arī dāva-

na! Un, protams, direktore iesaistījās arī svinību aktivitātēs. 

Foto: Alla Solovjova 

26.oktobrī gan mūsu nova-

da angļu valodas skolotā-

jiem, gan skolas pedago-

giem bija izdevība gūt jaunu 

pieredzi, piedaloties skolo-

tājas Natālijas Smukšas 

atklātajās stundās 

angļu valodā 6. un 9.a 

klasē. Paldies skolotājai un bēr-

niem, kas demonstrēja ne tikai 

zināšanas un prasmes, bet arī 

sniedza daudz patīkamu emociju. 

Foto: Rita 

Pudāne 

27.oktobrī Riebiņu novada 25 sākumskolas skolēniem bija iespēja doties bērnu kultūras projekta „Garā 
pupa” organizētajā ekskursijā uz Rīgu. Arī 4 mūsu skolas skolēni – Sofija Vilcāne, Laura Silkāne, Ērika Se-
vastjanova un Dominiks Rukmans bija šīs lieliskās ekskursijas dalībnieki.  
Rīgā mūs sagaidīja ļoti jaukas un sirsnīgas ekskursijas vadītājas. Vispirms mēs devāmies uz Doma lauku-
mu, kur ir atklāts jauns Mākslas muzejs "Rīgas Birža". Šis muzejs ir ļoti grezni iekārtots, izvietots 4 stāvos, 
kur ir  Rietumu un Austrumu galerijas. 
Tālāk ekskursijas maršruts mūs aizveda uz Vecrīgu . Mēs redzējām un klausījāmies gides stāstījumus par 
Rātsnamu, Rolanda statuju, Pētera baznīcu, Lielo Ģildi un Mazo Ģildi, apskatījām Pulvertorni, uzkāpām 
Bastejkalnā, aizgājām pie Brīvības pieminekļa.  
Kad bijām nobaudījuši gardas pusdienas un nedaudz atpūtušies, devāmies uz Saules muzeju. Šeit apskatī-

jāmies 400 sauļu kolekciju no dažādām pasaules malām, noklausījāmies stāstījumu par Zemes kustību, mēness kustību, Zemes grie-
šanos ap asi un Zemes kustību ap Sauli un vēl daudz citu interesantu lietu. Saules muzejā ir ierīkota radošā darbnīcā, kur visi varējām 
apgleznot košās krāsās mazu ģipša saulīti, ko paņēmām līdzi uz mājām, lai tā mums nestu siltumu, gaismu un saulainas atmiņas par 
piedzīvoto. 

Nākamais apskates objekts bija Latvijas Nacionālās opera, kur mums bija iespēja redzēt, kā operā izskatās tur, kur skatītāji 
ikdienā netiek. Pabijām gan uz operas skatuves, gan prezidenta ložā, gan aizkulisēs, nedaudz ieskatījāmies arī baleta mēģinājumā.  

Ekskursijas noslēgumā mūs gaidīja Rīgas Leļļu teātris ar izrādi „Snaudošā pūķa pasaka”. 
Tas bija stāsts par mazo japāņu puisēnu - īkstīti, kurš dodas pasaulē, lai kļūtu liels. Ceļojot mazais zēns apjauš draudzības, 

izpalīdzības un nesavtības neizmērojamo vērtību. 
  Šī bija lieliska ekskursija, kas katram bērnam ļāva redzēt, dzirdēt, zināt, saprast un sajust. Lai arī nedaudz noguruši, bet 

priecīgi un saulaini, vēlu vakarā visi atgriezāmies mājās.  
                                                                                                              Ināra Dronga, sākumskolas skolotāja 



 

 
 
 

 
Katru gadu mūsu skolā notiek pasākums „Nāc pulkā!”, kad 
11.klase pārbauda 10.klases piemērotību vidusskolnieku 
kārtai. Arī šogad, 26.oktobrī, notika iesvētības, kuru tēma 
bija... „Cietumnieki.” Šo pasākumu gaidīja visi. Desmitie ar 
bažām par to, kas viņus sagaidīs, bet vienpadsmitie ar sa-
jūsmu, ka 
būs iespēja 
mazliet pa-
s p ī d z i n ā t 
d e s m i t o s , 
savukārt pā-
rējie priecā-
jās par gaidā-
mo šovu sko-
lā. 
     Viss sā-
kās jau no 
paša rīta ar 
tādu kā mazu rīta rosmi. Vēl kārtīgi nepamodušies mēs, 

desmitie, de-
vāmies cauri 
visiem šķēr-
šļiem. Sāku-
mā mums 
v a j a d z ē j a 
nelielu gabali-
ņu iet zosu 
gājienā. Pēc 

tam gai-
tenī bija 
s a l i k t i 
krēsli un 
v a j a -
d z ē j a 
c a u r 
k r ē s l u 
apakšu 
līst, lai 

nokļūtu līdz gaiteņa beigām, 
kur mūs sagaidīja skolēni ar 
guašas krāsām un ar atkritu-
mu maisiņiem rokās. Tā mēs 
tikām izrotāti un saģērbti pa-
šu veidotajos apģērbos. Kā 
arī mums tika uzdāvinātas 
īpaši modernas somas – 
atkritumu maisiņi, kuros va-
jadzēja nēsāt grāmatas visas 
dienas garumā.  
        Dienas garumā mūs visus sagaidīja vēl daudzi aizrau-
joši uzdevumi, piemēram, mazgājām viens otram zobus ar 
aizsietām acīm, ēdām maizi ar sāli, atbildējām uz āķīgiem 
jautājumiem, veicām īpašo rāpošanas gājienu no pirmā stā-
va uz trešo. Bet lielākais pārsteigums mūs sagaidīja pusdie-
nās, kad ieraudzījām, ka zupa būs jāēd ar mazo karotīti. Tā 
kā mēs esam asprātīgi bērni, mēs zupu sākām dzert no visa 

šķīvja B e t 
arī tas vēl 
nebija viss! 
Mēs ar lielu 
nepacietību 
gaidījām, kad 
sāksies pati 
galvenā ie-
svētīšanas daļa plkst.15.30. 
       Pienāca ilgi gaidītais brīdis – pasākuma noslēdzošais 
posms, kas notika sporta zālē. Tur mūs sagaidīja skaistum-

k o p š a n a s 
salona ap-
meklēšana, 
kur mums uz 
sejas tika 
veidoti rado-
šie make-up. 
Pēc mūsu 
domām paši 
s p i l g t ā k i e 
u z d e v u m i 
šajā posmā 
bija šādi: 

spageti ēšana ar sasietām rokām, zobu mazgāšana ar citro-
nu, degunra-
džu attēloša-
na. Protams, 
mums ļoti 
patika mājas 
ve idošanas 
u z d e v u m s , 
kur mēs visi 
a p v i e n o j ā -
mies un bijām 
tik saliedēti, 
ka visi priecā-
jāmies par 

paveikto darbu. Mums vēl bija jārāda iepriekš sagatavotais 
skečs „Vidusskolnieku dzīve”, kur mēs attēlojām ķīmijas 
stundu, kā 
arī jālasa 
sagatavotie 
desmit ar-
g u m e n t i , 
k ā p ē c 
mums jābūt 
p i l n t i e s ī -
giem vidus-
skolniekiem. 
Pasākuma 
beigās mēs 
devām svi-
nīgo zvērestu un arī nodziedājām skolas himnu, un saņē-
mām apliecinājumu, ka tagad esam īsti vidusskolas audzēk-
ņi.  
         Kopumā mēs varam izteikt tikai pozitīvas atsauksmes, 
jo pasākums bija izdevies uz urrā, un pat gribējās, lai tas vēl 
ilgāk turpinātos. Protams, mēs sakām lielu paldies 11. klasei 
un viņu audzinātājai Allai Solovjovai, ka viņi sagatavoja tik 
pārsteigumu pilnu un atraktīvu pasākumu. Milzīgs jums pal-
dies!  

Andra Struka, 10.klases skolniece 


