
2012.gada augusts 

No 13. līdz 18. augustam Vides izglītības fonds sadarbībā ar Latvijas 

Valsts mežiem Tērvetē rīko izglītojošu forumu Ekoskolu skolo-
tājiem un skolēniem ar mērķi dalīties pieredzē par vides izglītību 
skolās, kā arī sniegt iespēju piedalīties praktiskās un vides izzinošās akti-
vitātēs Tērvetes mežā. Skolēnu forumu apmeklēs Margarita Zabaluje-
va un Elīna Cakule. Tas šogad norisinājās pirmo gadu no 13.-15. augus-

tam. Tā laikā notika gan dažā-
du darbnīcu apmeklējumi, gan 
orientēšanās mežā, kā arī dis-
kusiju vakars par „Eko dzīvi”. 16. augustā sākās lekcijas un vides akti-
vitātes skolotājiem, kur devās skolotāja Inna Zenovjeva. Lekcijas gan 
skolotājiem, gan skolēniem vadīja tādi vides izglītības pārstāvji kā Jā-
nis Ulme, Sanita Rībena („homoecos” un bezatkritumiem.lv), Mārtiņš 
Knite. Orientēšanos pa Tērvetes dabas takām organizēja un atbalstīja 
Latvijas Valsts meži. Dalība forumā tika nodrošināta visām Ekosko-
lām, kopumā tajā piedalījās 90 skolēni un 100 skolotāji.  

Riebiņu novada izglītības iestāžu pedagogu konference 28.augustā GalēnosRiebiņu novada izglītības iestāžu pedagogu konference 28.augustā GalēnosRiebiņu novada izglītības iestāžu pedagogu konference 28.augustā GalēnosRiebiņu novada izglītības iestāžu pedagogu konference 28.augustā Galēnos    
Diena, kura pagāja kopā ar kolēģiem, bija notikumiem bagāta - Roberta Mūka muzeja apmeklē-
jums, iepazīšanās ar viņa dzīvi un daiļradi, Riebiņu novada izglītības koordinatores Evelīnas 
Visockas, Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
Pētera Rožinska apsveikumi. Ar aktualitātēm un jaunu-
miem 2012./2013.mācību gadā mūs iepazīstināja IZM Iz-
glītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītī-
bas jomā Inita Juhnēviča. Interesanti bija uzzināt par sko-

lēnu skaita izmaiņām trijos mācību gados, Riebiņu novada izglītības iestāžu izglītoja-
mo sasniegumiem valsts pārbaudes darbos salīdzinoši no 2009.-2012.gadam, infor-
māciju par Riebiņu novada pedagogu iegūtajām kvalitātes pakāpēm, novada skolu 
9.klašu absolventu tālākizglītību 3 gados. Paralēli darba jautājumiem varēja apskatīt 
pedagogu radošo darbus un kolekcijas. Izstādē ”Mans vaļasprieks” piedalījās arī mū-
su skolas pedagogi Alla Solovjova, Vjačeslavs Stepanovs, Mārīte Pokšāne, Irēna Ormane, Guntars Ormanis, Ruta 
Vjakse. Jauki pārsteigumi bija, kad izglītības iestādes sveica viena otru ar 
pašizaudzētām vai pašgatavotām pārsteiguma dāvaniņām, skanēja Galēnu 
trio apsveikums, tika veidots izglītības iestāžu kopdarbs. Pirms novada 

pedagogu metodisko apvienību sanāksmēm 
bija kafijas 
pauze - 
brīdis gai-
šam noska-
ņojumam. 

 

 

 

 

  



 Konkurss „Mana vasara 2012”Konkurss „Mana vasara 2012”Konkurss „Mana vasara 2012”Konkurss „Mana vasara 2012” 

Vasara ir gandrīz galā. Ievārījumos ir savārītas milzum daudz ogas un pagrabā 

sarindoti dažādi citi gardumi. Dārzā ir smaržīgi āboli, plūmes un bumbieri, zied aste-

res un gladiolas. Mūsu vasara šoreiz bija bagāta - pilna ziedu, smaržu, klusuma un 

miera, ceļojumu, iespaidu, atmiņu. Daudz ticis braukts, skriets un padarīts. Bet tagad 

nedaudz konkrētāk.... 

Oma Silvija (skolotāja Silvija Avotiņa), kura saņēma konkursa galveno balvu, bija 

sagatavojusi prezentāciju „Mana īpašā vasara ar Mazo Dārznieku”, kurā atgādināja to, ka bērni ir skaistākie ziedi mūsu 

dzīves dārzā, bet mazbērni ir īpašas puķes. Skolotājai Natālijai Smukšai atvaļinājums pagāja kopā ar dēliņu. Skolotāja 

Anita Randare savu vasaras notikumu sarakstā bija ierindojusi interesantas lietas- 

līgošana latvisko tradīciju garā, auto vadīšana pa Rīgas ielām, saullēkta sagaidīšana 

Kurzemes jūrmalā, velobrauciena diena Aglonā, pārvērtības, kas notikušas klasē, 

mamma atkal dārzā. Skolotājai Jeļenai Vucānei šī vasara būs kā mīlestības un ģimenes 

simbols, jo tagad mums skolā strādā skolotāja Jeļena Saulīte. Inna Zenovjeva snie-

dza ieskatu par ceļojumiem uz Mazsalacu, Igauniju, Tērveti un darbošanos Ekoskolu 

nometnē. Aleksandrai Masļakovai, Ārijai Bergamanei Sprūdžai daudz laika pagāja 

sagatavojot garšīgus un interesantus krājumus ziemai. Skolotāja Anna Meluškāne 

kavējās atmiņās par ģimenei būtiskām lietām. Ruta Vjakse mums visiem uzrakstīja emocionālu vēstuli, bet Valentīna 

Adamoviča aizrautīgi stāstīja par braucienu uz Liepāju, uz Parīzi un tomātiem mājas siltumnīcā. Skolotāja Rita Pudāne 

demonstrēja vasarā apgūtās jaunās kulinārijas receptes. Turpinājumā varam lasīt skolotājas Irēnas Ormanes iespaidus.  

  “Skolotāju privilēģijas ir atvaļinājums vasarā un divreiz garāks nekā pārējiem, tāpēc ir grūti pat iedomāties, kā tas būtu, ja 

nebūtu tā. Kāda bija 2012. gada vasara, kura nu jau ir pagājusi, par ko liecina gan kalendāra datums, gan aktivitātes skolā, gan 

jaunā mācību gada tuvošanās. It kā nekas īpašs nenotika, un tomēr. 

Par nozīmīgu mēs varam saukt to, kas ilgi paliek atmiņā, rada pārmaiņas dzīvē vai neliek mums mieru. Visbiežāk tās ir 

tikšanās ar cilvēkiem, spilgti notikumi vai spēcīgi pārdzīvojumi izjūtu līmenī, kurus var izraisīt arī pavisam parastas lietas. 

Par galveno jūnija notikumu es gribētu minēt tradicionālos vasaras Saulgriežus. Parasti akcents tiek likts uz Jāņu vakaru, 

bet šogad man gribējās tuvoties pirmatnībai un izjust Zāļu dienas burvību. Man liekas, ka es esmu to sajutusi. Jāņu vakars ir svētku 

kulminācija, bet Zāļu diena ir svētku gaidīšanas sastāvdaļa, tāpēc spilgti palika atmiņā brauciens pa Riebiņu nomaļām vietām, lai 

klausītos vakara klusumu, saplūktu Jāņu zāļu pušķi, izjustu zemes spēku un smeltos enerģiju. 

 Bija dzestrs vakars, vasaras siltums nebija manāms, rietēja saule, un pamale sārtojās, vakara putni vēl nebija rimuši un 

bija dzirdamas dziesmas un klaigas, bet citādi tālu no cilvēku mājokļiem Zeme bija gatava dāvāt savu enerģiju visiem, kas to bija 

gatavs pieņemt. Bija izjūtas, ka pasaule ir skaista, varena un dzīves prieka pilna. 

Jūlijs pie manis atnāca ar gatavošanos Balticas 2012 festivālam. Es piedalījos vairākos festivālos, arī Dainu kalnā esmu 

bijusi neskaitāmas reizes, taču šogad Balticas festivāla diena man likās īpaša. Tā bija atskārsme, ka folklora savā senatnīgajā ska-

nējumā ir enerģijas, prieka un vienotības avots. Klausoties folkloras kopas no ārzemēm, varēja izjust ritma, kustības un skaņas ma-

ģiju, vērot apgarotas cilvēku sejas, labāk izprast arī savas tautas kultūru, justies piederīgai pasaules ritmam. 

Augustā Rīgas pilsēta svin savus svētkus, tāpēc šogad mūsu ģimene brauca ciemos uz Rīgu. Tā bija brīvības izjūta, jo paši 

izvēlējāmies, ko darīt pilsētā. Es apmeklēju Alberta ielu, kur iejutos Rīgas pagātnē. Par Rīgas dzīvi pirms 100 gadiem esmu lasījusi 

A. Deglava un A. Eglīša grāmatās, bet te varēja skatīt tā laika tērpus, baudīt dzērienus un ēdienus, pirkt avīzes no avīžu zēniem, 

klausīties senus notikumus, justies pagodinātai pēc sasveicināšanās ar sētnieku. Palika atmi-

ņā lepnuma sajūta par Rīgas namu daudzveidību un eleganci, īpaši Mihaila Eizenšteina ju-

gendstila celtajiem namiem Alberta un Elizabetes ielās. 

Vasaras iespaidi ir svarīgi, jo tie veidos vesela darba gada mozaīku, tos var salī-

dzināt ar svētdienām. Mēs dzīvojam no darbdienām, taču tieši svētdienas - vasaras – mūsu 

darbdienas padara 

veiksmīgas un bagā-

tas.” 

 
 

Skolotājas  
Innas  
Kabares vasara 

Nu vasara iet projām - 
Būs vien tā jāatlaiž; 
Var mēģināt vēl satvert to 
Aiz raibās kleitas malas,  
Kas vējā noplīvo... 
Bet izspruks tik un tā, 
Un noplīsušā stērbele 
Vien rokā paliks – 
Un pārtaps pļavas ziedu pušķī 
Ar traki reibinošu smaržu; 
To ieelpojot, pāršalks atmiņas ik reizi 
Par vasaru, kas saules apmirdzēta, 
Ko projām negribējās laist...  



 30.augustā, Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija, notika Izglītības un zinātnes ministrijas 

seminārs „Reformas Latvijas izglītības konkurētspējai”, kurā piedalījās 

gandrīz 1000 pedagogu un skolu vadītāju no visas Latvijas, lai iepazītos ar reformu 

prioritātēm vispārējā izglītībā, reformu iniciatīvu iespējām 2012./2013.mācību gadā, 

kā arī starptautisko pieredzi jauninājumu ieviešanā izglītībā. Izglītības un zinātnes 

ministrs Roberts Ķīlis seminārā akcentēja prioritāros reformu virzienus un līdz šim 

paveikto reformu īstenošanā. Valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta di-

rektore Evija Papule stāstīja par reformu iniciatīvu iespējām jau šajā – 2012./2013. – 

mācību gadā. Savukārt Reformu darba grupu vadītāji – Maija Kokare, Daina Kājiņa, Aija Tūna, Zane Ozola – izklāstīja refor-

mu īstenošanas soļus un paredzamos rezultātus tuvāko gadu skatījumā. Seminārā īpaši plaši tika akcentēta pedagogu darba kva-

litātes novērtēšanas un motivācijas sistēmas izstrāde un ieviešana. 

Ar ārvalstu praksi jauninājumu ieviešanā izglītības jomā, seminārā iepazīstināja „CAP-A-PIE Associates LTD.” (Lielbritānija) 

direktors Gordons Pouds (Gordon Poad) un Microsoft Centrālās un Austrumeiropas Izglītības risinājumu speciālists Teo Mi-

levs. Izglītības un zinātnes ministrijai reformu īstenošanā ir svarīgas tikšanās un diskusijas ar pedagogiem, lai nepastarpināti 

sniegtu plašu un pilnīgu informāciju par plānotajiem reformu virzieniem, diskusiju gaitā izteiktajiem priekšlikumiem un iespē-

jām tos ieviest. 2012.gada maijā projekta ietvaros notika diskusiju cikls „Pedagogu konkurētspējas attīstības scenāriji”, kurā 

vairāk kā 1000 pedagogu reģionos diskutēja par reformu virzienu izstrādei būtiskiem aspektiem: skolas un sabiedrības partnerī-

ba konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai, pedagogu konkurētspēju un darba kvalitāte, diskutējot par iespējām pedagogu 

atalgojuma sistēmu saistīt ar pedagogu darba kvalitātes rādītājiem, pedagogam nepiecie-

šamās 21.gadsimta prasmes un tālākizglītības sistēma to nodrošināšanai, tostarp projekta 

rezultātu kontekstā, Latvijā dzīvotspējīgs skolu autonomijas modelis. Diskusijās apkopo-

tie viedokļi ņemti vērā Reformu īstenošanas rīcības plāna izstrādē. 

Seminārs notika Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. To apmeklēja arī Riebiņu vidussko-

las skolotāja Alla Solovjova. 

Preiļu galvenās bibliotēkas rīkotā vasaras konkursa „Krauklis iesaka izlasīt” uzvarētājs, Riebiņu vidus-

skolas 2.klases skolēns Ritvars Vjakse saņēma apbalvojumu un iespēju piedalīties bibliotēkas organizētajā 

ekskursijā uz Alūksni (Vides labirints, brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru, pilsētas apskate), Liteni, Stā-

merienes pili, Gulbeni, briežu dārzu „Mežsētas”. Apsveicam ! 

 

 

 Lai ietu laikam līdzi un nodrošinātu labu izglītību arī laukos, Riebiņu vidusskola aktīvi meklējusi līdzek-
ļus dažādos projektos. Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteju uzsākta projekta  

„Latgale „Latgale „Latgale „Latgale –––– saliedēta un savdabīga” saliedēta un savdabīga” saliedēta un savdabīga” saliedēta un savdabīga” īstenošana.  

 

To finansē Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības saliedēšanai 

„Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros. Projekta „Latgale — saliedēta un sav-

dabīga” mērķis veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp dažādu tautību jauniešiem Riebiņu un 

Preiļu novadā. Projektu mērķa grupa ir 23 Preiļu un Riebiņu 5.-9.klašu 

skolēni, kuri 7 dienas dzīvos viesģimenēs. Projekta realizācijas laiks 

2012.gada 16.augusts - 20.novembris, kopējās izmaksas ir 3964,00 Ls. 

Rezultātā tiks stiprināta sadarbība un dota iespēja jauniešiem labāk iepa-

zīt un izprast dažādas kultūras.  

Bērnu apmaiņu ģimenēs, lai iepazītu kultūru un dzīvesveidu, organizēs 

arī biedrība “Interešu centrs “Pēcskola””, nodibinājums “Iespējamā misi-

ja”, biedrība “Multikultūras integrācijas centrs “Varavīksnes laiva””, 

biedrība “AFS Latvija”. 

 

Projekta vadītāja Ineta Anspoka,  
projekta asistente Inna Zenovjeva 


