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Arī šajā vasarā skolā norisinājās telpu atjaunošanas darbi. Riebiņu vidusskolas ēku sakārtojam pakā-

peniski. Šoreiz paredzēts kosmētiskais remonts skolas gaiteņos— atjaunot sienas, griestus un grīdas. 

Riebiņu vidusskola savus skolēnus 

sagaidīs saposta un tīra. Jaunas 

durvis, gaišas sienas un atjaunots 

parkets. Par šiem padarītajiem dar-

biem paldies sakāms Riebiņu no-

vada domei, direktora vietniekam 

Jurim Čižikam, visam skolas teh-

niskajam personālam. Pateicoties 

bibliotekāres mērķtiecīgai darbī-

bai, skolas bibliotēkas fondi ir pa-

pildināti ne tikai ar mācību grāma-

tām, bet arī ar dažādu metodisko 

literatūru vecākiem un skolotājiem.  

Vasara tomēr nav tik gara, lai pa-

darītu visu iecerēto, tādēļ darbi un 

darbiņi turpināsies, lai skolā katrs 

skolēns un skolotājs varētu labi 

justies, strādāt un mācīties. 
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Sēlijas romantiķa J Ā Ņ A  A K U R A T E R A  

atceres pasākums 
Ir kļuvis par tradīciju ar konkursiem 

atzīmēt Latviešu tautai nozīmīgu cilvēku 

atceres pasākumus. Tāds šogad bija arī Jē-

kabpils novada Ābeļu pagastā, kur 140 ga-

dus tam atpakaļ Dignājas pagasta (tagad 

Ābeļu pagasta) „Jaunzemjos” ir dzimis Lat-

vijā pazīstams literāts, aktīvs cīnītājas par 

līdzcilvēku brīvību, rakstnieks Jānis Akura-

ters. Šajā sakarā tika pieminēta visa Akura-

teru dzimta, kas nav mazāk slavena, jo de-

vusi pasaulei daudzas izcilas personības. 

Riebiņu vidusskolas skolēni  bieži 

piedalās konkursos, neizpalika arī šoreiz. J. 

Akuratera 140 gadu atcerei veltītajā eseju konkursā piedalījās 12. klases skolniece Līga Struka 

(skolotāja Irēna Ormane) un sava vecuma grupā saņēma Jēkabpils novada pašvaldības un Ābeļu pa-

gasta pārvaldes Goda rakstu par izcilu darbu. Īpaša atzinība tika saņemta arī no J. Akuratera muzeja 

(Rīgā) vadītājas Rutas Cimdiņas. 

Kā goda viesis bija uzaicināta talantīgās Akurateru dzimtas pārstāve, latviešu dziedātāja Ieva 

Akuratere, kura apsveica Līgu un veltīja viņai dziesmu 18. dzimšanas dienā. 

Bija interesanti piedalīties tik vērienīgā pasākumā, kurš 

sastāvēja no trim daļām. Pasākumā piedalījās arī pašdarbības 

kolektīvi: Dignājas folkloras kopa „Dignojīši”, Saldus novada 

Druvas pagasta amatierteātris ar J. Akuratera lugas iestudēju-

mu, Ābeļu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Kaupre” un Jēkabpils novada jauktais koris „Putni”. 

Pasākuma norisi vēroja un fotoattēlos iemūžināja Riebi- ņu 

vidusskolas skolotāja Rita Pudāne. 

Riebiņu vidusskolas latviešu valodas un  

literatūras skolotāja Irēna Ormane 
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Paldies visiem skolotājiem, kuri kopā aizvadīja Augsta 

Emocionālā Intelekta mācību pirmo dienu. Iesā-

kām procesu. Bija informatīvi blīvi, silta atmosfēra un tagad 

uzdevums līdz 1.līmeņa mācību turpinājumam—justies pašiem labāk un 

palīdzēt justies labāk skolēniem. Tamdēļ svarīgi atbalstīt vienam otru, lai 

jaunās metodes un pras-

mes virzītu skolas vidē, 

kā arī iekļautu klasēs 

darbā ar bērniem.   

Emocionālā inteliģence 

ir atzīšana, ka mums ir 

emocijas. Tās ietekmē 

pilnīgi visu mūsos – spēju mācīties, 

komunicēt, sadarboties, dzīvot opti-

mismā, būt motivētam, aktīvam, uz 

inovācijām vērstam. Tur visur pamatā ir emocijas, un ar šīm emociju daļām 

ir jāstrādā. Tātad, pirmais, jāapzinās, ka mums ir emocijas, otrais – ka ar tām 

jāstrādā, trešais – tās ietekmē pilnīgi visu.   
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 Nekur nav tik labi kā mājās - īpaši, ja mājī-

gums savā sētā ir pašu roku radīts. Ikdienas 

steigā šo mājīgumu saimnieki redz daudz 

citādāk, kā tad, kad sētā ienāk viesi. Ciemi-

ņu klātbūtnē visas jaukās idejas, rūpīgi vei-

dotais un krāšņi audzētais pēkšņi sniedz 

milzīgu gandarījumu pašiem saimniekiem. 

Vēlos pateikties direktora viet-

niekam saimnieciskajos jautājumos, skolas tehniskajam personālam, 

klašu audzinātājiem, kuri labprāt ikdienā rūpējas par lielo skolas teri-

toriju, puķu dobēm, sporta stadionu, parku. 

Arī  šogad vasarā skolēni brīvprātīgi palīdzēja tīrot galdus, krēslus un 

sienas, bet citi rosījās svaigā gaisā, kopjot un ravējot puķu dobes un 

sakārtojot skolas apkārtni. Jaunieši un klašu audzinātāji atzīst, ka tal-

ka, kopīgs fiziskais darbiņš ir veiksmīgs veids klases saliedēšanai. 

Vislielākās rūpes un darba apjomu prasa 

skolas lielās teritorijas sakopšana. Tāpēc 

katrai klasei ir sava zona skolas teritori-

jā, par kuras sakopšanu klasei ir jārūpē-

jas. No skolēnu puses sakopšanas darbi 

šajā gadījumā ir samērā minimāli- jāsa-

grābj lapas rudenī un pavasarī. Lapas 

bērni parasti sagrābj mācību procesa 

ietvaros, jo mājturību un tehnoloģiju, 

bioloģijas, ģeogrāfijas, sociālo zinību un 

klašu audzinātāju programmās ir pare-

dzēti vides labiekārtošanas un pētīšanas darbi.  

 Es domāju, ka mūsu skolas bērni ir strādīgi un nekurn par katru dabiņu, par 

to liecina arī mūsu ikgadējās talkas pavasarī, kad salasām gar ceļmalām izmē-

tātos papīrus un citus gružus. Domāju, ka mēs arī turpmāk mācēsim kopīgi 

sakopt vietu, kur dzīvojam un atkritumi no mūsu rokām nekritīs kur pagadās, 

bet tikai tam norādītās vietās.  

Sirsnīgs paldies ikvienam, kas ikdienā ar prieku veido to vidi,  

ko visi saucam par mūsu kopīgajām mājām – Riebiņu vidusskolu! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 


