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Kad 1919.gada 10.jūlijā ar virspavēlnieka, ģenerāļa 
Dāvja Sīmansona pavēli Nr. 1 izveidoja Latvijas armiju, 
pavisam nesen proklamētajai neatkarīgajai Latvijai vēl 
bija jāizcīna grūtas kaujas par savu brīvību. Latvijā no-
tika Atbrīvošanas cīņas, kuru iznākums vēl nebija zi-
nāms.  
Taču liktenīgais pavērsiens 
cīņā par savu valsti notika 
1919.gada 11.novembrī, kad 
Latvijas armija no Rīgas padzi-
na bermontiešus. Pēc šīs kau-
jas kļuva skaidrs, ka Latvija ir 
nosargājusi savu neatkarību.  
Par godu Latvijas br īvības 
cīnītājiem šo dienu - 11. no-
vembri - atz īmē kā Lāčplēša 
dienu.   

Foto: http://www.rezekne24.lv/zinas/48/49623 

Tēvzemes nedēļa,  
 veltīta Latvijas  

93. dzimšanas dienai: 
11.11.Lāčplēša diena – karavīru dziesmas; 

sarkanbaltsarkanas lentīte pie apģērba, 
godinot Latvijas karavīrus 

13.11.Ērģeļu iesvētīšana Riebiņu Sv. 
Franciska katoļu baznīcā. Garīgās mū-
zikas koncerts plkst.10.00 

14.11.Zīmējumu izstāde „Nāk rudens ap-
gleznot Latviju” 

15.11.Sarunas ar priesteri A.Bernānu par 
ekspedīciju pie Sibīrijas latviešiem 
(vidusskolēniem) plkst.14.15  

16.11.Faktu spēle „Latvija” (7. – 9. klasēm) 
plkst.13.30  

17.11.Ierindas skate plkst.13.00 
18.11.Riebiņu novada Latvijas Republikas 

proklamēšanas 93. gadadienas svētku 
svinības Galēnu sporta hallē 
plkst.18.00 

Lāčplēša Kara ordeņa I šķira. 
Foto: Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja arhīvs.  



  
 
          

Kad rudens valda pār zemi, kad daba gatavojas lielajam atpūtas brīdim, bet cilvēkos iezogas skumjas tumšajos un 

garajos vakaros, kad domas jau ir par sniegu un Ziemassvētkiem, kā spilgta salūta zalve atnāk Latvijas Valsts svētki. 

Uz kādu brīdi atkal ir gaisma, prieka sajūta, kāda parasti valda dzimšanas dienā. Bet svētki nav iedomājami bez 

skaistiem apsveikuma vārdiem un laba vēlējumiem.  

 Šoreiz tie nāk no Riebiņu vidusskolas 10. klases skolēniem Oksanas Bulovas, Annas Danilovas, Lauras 

Golubevas, Aleksandra Hritoņenkas, Jeļenas Kolesnikovas, Tatjanas Kuncevičas un Aināra Trokšas. 

   
        Dzimtene – priekš manis tā nav tikai vieta, kur esmu dzimusi, tā drīzāk ir vieta, kurai pieder mana 
sirds. Mēdz teikt, ka mīlestība pret Dzimteni sākas ar ģimeni. Mums katram ģimene nozīmē taču ļoti 
daudz. Sava māja un mīļie cilvēki apkārt. Tāpat ir arī ar Latviju – viena liela mājvieta ļoti lielai ģime-
nei. 
 
 Es domāju, ka mūsu dienās Tēvzemes sajūta cilvēkiem ir vairāk nepieciešama nekā kādā citā laikā. 
 
 Mana Tēvzeme man nozīmē kaut ko tik tuvu un mīļu, un es droši zinu, ka man neviens to neat-
ņems. 
 
 Es mīlu savu Dzimteni un dzirdu to labajos darbos, skaistajās latviešu un latgaliešu tautasdzies-
mās, priecājos par krāšņo dabu. 
 
 Viens pateiks, ka dzirdēt Tēvzemi – nozīmē mīlēt to. Citam tā ir vēlēšanās palikt mājās. Vēl kā-
dam tas ir pienākums pret Dzimteni - rūpes par dabu. Bet kāds var pateikt, ka dzirdēt Tēvzemi ir vien-
kārši dzīvot un priecāties par to, kas ir tev apkārt. Kāds lepojas ar savu Tēvzemi. Manuprāt, cilvēks, 
kurš patiešām dzird un mīl savu Dzimteni, nekad nepateiks par to sliktu vārdu. 
 
 Man patīk mana valsts, jo es zinu savu valodu, šeit dzīvo man tuvie cilvēki un es pats. Es domā-
ju, ka visi cilvēki ir spējīgi sakopt savu zemi. 
 
 Mums vajadzētu cienīt savu zemi. Ja tu necieni savu Dzimteni, tad tu necieni arī sevi. 
 
 Dzimtene – vieta, kur zināma katra taka, katrs koks un zāles stiebriņš... 
Tā mana vienīgā, ļoti, ļoti mīlētā. 
 

Skolēnu darbos ieskatījās latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane 

Foto: No 2010.gada Tēvzemes nedēļas arhīva 



«Медвежонок» -  так в школе мы коротко 
называем международную  игру-конкурс по русскому 
языку «Русский Медвежонок – языкознание для всех», 
которая проводится в во многих странах мира с 2000 
года.За это время количество ее участников выросло с 64 
тысяч до 2 786 851! Организаторы конкурса – Центр 
дополнительного образования для детей «Одаренный 
школьник» (г.Киров), ООО «Слово», ООО «Игра» 
разрабатывают задания для нескольких возрастных 
групп школьников под научным руководством  
Института лингвистики Российского государственного 
гуманитарного университета, который находится в 
Москве.  

У массовости и популярности конкурса 
несколько причин: доступность (конкурс проводится в 
школе),тестовый тип содержания (участник выбирает 
вариант ответа), разнообразие уровней заданий (вопросы 
делятся на три группы по возрастающей сложности). 
Наконец, сами задания ориентированы не столько на 

механическое знание правил, сколько 
на логику, общую культуру, а порой – 
и на чувство юмора. 

В этом году в конкурсе 
участвовали Артем Бондарев, 

Марина 
Скачкова, 
Юлия Михайлова, Ольга 
Козлова, Анастасия 
Емельянова, Виктор 
Маслобоев, Анна Шкуратова, 
Виктория Кабаре, Арина 
Рублева, Елена Колесникова и 

Эдгар Стабулниекс. 
Совсем скоро на сайте конкурса будут 

опубликованы правильные ответы и мы с интересом 
сравним их со своими. А вот индивидуальных 
результатов придется подождать 
– даже комьютеру, который 
проверяет бланки ответов, 
понадобится немало времени. 

                        
Учительница русского языка и 

литературы Инна Кабаре 

Riebiņu vidusskola jau vairākus 

mācību gadus piedalās Eiropas Komisijas finansētajā atbalsta 

programmā piena produktu piegādei izglītojamiem jeb tā 

sauktajā „Skolas piena” programmā, kuras mērķis ir saistīts 

ar veselīga uztura un piena patēriņa veicināšanu skolēnu 

vidū. Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus 

lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu.   

Atbalsta programmas ietvaros, Riebiņu vidusskolas 1.-4. 

klašu skolēniem tiek nodrošināta iespēja saņemt 200 – 250 

ml piena četras dienas nedēļā no rīta līdz plkst.9.00 Atbal-

sta programmas laikā pienu skolai piegādā A/S „Preiļu 

siers”.   

Riebiņu vidusskola piedalās arī Lauku atbalsta dienesta 

programmā „Skolas auglis”.  

Programmas darbības laiks ir no 2011.gada 1.novembra līdz 

2012.gada 9.martam.  

Programmas ietvaros visi skolēni no 1. līdz 9. klasei trīs rei-

zes nedēļā saņem pa 100 gr. svaigu augļu, kurus piegādā 

Dagdas novada zemnieku saimniecība „Eži” 

Semināru par atbalsta programmu „Skolas auglis” un 

„Skolas piens”, kurā dalībniekus informēja par atbalsta prog-

rammu aktivitātēm un darbību 2011./2012.mācību gadā, ap-

meklēja skolas ēdnīcas vadītāja Anita Cakule.  

Paldies par programmu veiksmīgu ieviešanu skolas ēdnīcas 

kolektīvam. Pētījumi liecina, ka veselīgas ēšanas paradumi 

veidojas jau bērnībā. Līdz ar to cilvēki, kas bērnībā ēduši 

pietiekami daudz augļu un dārzeņu, tos ēd arī turpmāk 

Skolā tiek veikti arī izglītojošie pasākumi par augļu un dār-

zeņu veselīgo ietekmi uz cilvēka organismu—klases audzi-

nātāja stundas, pētnieciskie darbi, sportiskas aktivitātes, pēc-

pusdienas. 

Skolas direktore Ineta Anspoka 

Viens no pirmajiem Eiropas programmas 

“Augļi skolai” izglītojošajiem pasāku-

miem bija stafetes 1.-4.klasei “Trakulības 

dārzā”. Skolotāja Skaidrīte Vulāne pie-

dāvāja dažādas interesantas aktivitātes, 

kas saistītas ar ražas novākšanu. Stafešu 

dalībnieku vidū valdīja dzīvesprieks, 

draudzība, atbalsts un tāpēc zaudētāju nebija. Neizpalika arī 

pateicības un balvas. 

Foto: Rita Pudāne 



Strēlnieki - septi ņsimt gadu 

Slāpētās tautas ska ļākais kliedziens, 

Slepus sentr ītais nazis, 

Kas p āršķēla virves, lai var ētu elpot... 
 

No Skyforger dziesmas “Latviešu strēlnieki” 
 
 
 

 
 

 

Godinot latviešu karavīrus, mūsu skolā Lāčplēša dienā 
piespraudām pašu darinātas sarkanbaltsarkanas lentītes 
stilizēta simbola formā, kas norāda uz 11. novembri kā 
visu Latvijas karavīru godināšanas dienu. Visu dienu sko-
las vestibilā varēja vērot video un klausīties arī latviešu 
karavīru dziesmas. 

  
 

 
Skolas 
1.stāva gai-
tenī skatā-
ma  zīmēju-
mu izstāde, 
darbu auto-

ri: M. Žukovs, E. Bergmane –Sprūdža, 
S. Verza, E. Upeniece, A. Bārbals, Ē. 
Sevastjanova, G. Malina, R. Luriņš, A.M. Vilcāne, A.E. Katke-
viča, O. Dukaļevs, E. Meluškāne, D. Berovska, A. Smoļina, A. 
Kuzmenko, E. Kabakova, D. Ormane, A. Šeinovs,                   

J. Mihailova, O. Kozlova, 
L. Mazjāne, T. Novikova, I. Kodore, V. Kabare, J. Kovaļkova. 

Kā dzīvot svešumā? Vai ir 
iespējams saglabāt savu va-
lodu, ticību, dziesmas, amtu 
prasmes? Uz šiem jautāju-
miem mums palīdzēja rast 
Pieniņu Romas katoļu 
draudzes prāvests Aigars 
Bernāns, kas  dalījās savās 
pārdomās, iespaidos par 

laiku, ko pavadījis pie Sibīrijas latgaliešiem, apciemojot viņus, 
lūdzot Dievu ar viņiem, iepazīstot viņu ikdienu. Pasākuma 
laikā A. Bernāns prezentēja savāktos un apkopotos materiālus, 
kuros ietilpst gan video un audio materiāli ar Sibīrijas latgalie-
šu (tieši šī tautība rakstīta personu apliecinošos dokumentos) 
atmiņu stāstiem un dziesmām, saglabātajām lietām un priekš-
metiem, aizbraucot no Latvijas, kuras kā neatkarīgas valsts 
toreiz vēl nemaz nebija. Šīs lietas Sibīrijas latviešiem bija ļoti 
dārgas, jo atgādināja par viņu saknēm. 

Ekspedīcijas laikā Sibīrijā 
satiktie latgalieši priecājās 
satikt dzīvu mācītāju, jo pie 
viņiem šāds cilvēks nebija 
redzēts. Bija tikai dzirdēti 
nostāsti no senčiem par mācī-
tāju esamību dzimtenē.  
No Sibīrijas latviešu atmiņām: “Aizbraucot uz Sibīriju, latga-

liešiem nebija praktiski nekā. 
Svešumā iedalītais zemes 
gabaliņš nebija no tiem labā-
kajiem - galvenokārt meži. 
Laukus iekopa pašu spēkiem, 
līda līdumus, stādīja kartupe-
ļus, pat karotes tika grebtas, 
lai būtu, ar ko ēst. Vēlāk tika 
celtas mājas.” 
 



 
 
 
 
 

Vai esam pietiekami zinoši par savu dzimto zemi, 

tās kultūru, kultūrvēsturi, dabu un citiem jautāju-

miem? 

Tēvzemes nedēļas ietvaros mūsu skolā viesojās 

Preiļu galvenās bibliotēkas darbiniece Ina Rusiņa, 

lai novadītu faktu spēli “Mana Latvija”. Tajā pieda-

lījās 6., 7., 8.a, 8.b un 9.a klases skolēni. Viņi ne 

tikai parādīja savas zināšanas, bet arī pildīja radošu uzde-

vumu—apsveikumu Latvijai. Negarlaikojās un savu erudī-

ciju parādīja arī skatītāji. 

Labākie šoreiz bija “Patrioti”, taču ieguvēji—visi. 

 

Tēvzemes nedēļa ir tikša-
nos laiks—šoreiz ar mūsu 
skolas absolventu, dižka-
reivi Jāni Ozoliņu, kas 
piedalījies vairākās miera 
misijās, sarunājās vecāko 
klašu audzēkņi, bet maza-
jiem bija prieks nofotogra-
fēties ar īstu kara-
vīru. 

15.novembrī Preiļu 1.pamatskolā pulcējās divpadsmit 9. klašu 
skolēnu komandas no Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Preiļu 
novadiem. Skolēni un viņu skolotāji bija uzaicināti piedalīties 
starpnovadu konkursā „Vai Tu pazīsti Latviju?”  Komandas 
trīs stundu garumā atbildēja uz jautājumiem par Latvijas ģeo-
grāfiju, bioloģiju, ķīmiju, sociālajām zinībām, vēsturi, meklēja 

atbildes par Latvijas ķīmiskās rūp-
niecības uzņēmumiem. Katrai ko-
mandai bija jāveic radošs uzdevums 
- jāizveido plakāts „Mūsu uzņē-
mums Latgalei.”  
Mūsu skolu pārstāvēja Anna, Andra, Daiga un Jūlija. 

Foto: no http://www.p1p.edu.lv/



  
 Novada dome izskata iesniegtos priekšlikumus no iedzīvotā-

jiem, iestādēm un sabiedriskajām organizācijām par kandidatū-

rām apbalvošanai ar Riebiņu novada domes Atzinības rakstu un 

naudas balvu Latvijas Republikas Proklamēšanas 93.gadadienā 

apbalvoja Riebiņu vidusskolas ēdnīcas vadītāju Anitu Cakuli. 

3 bērnu māmiņa – vecākais Juris mācās Malnavas koledžā, Elīna 

un Mareks ir Riebiņu vidusskolas skolēni, kas ir čakli mācībās, apmeklē 

mūzikas skolu un piedalās dažādos pulciņos. 

Nozarē darbojas vairāk kā 20 gadus. Vienmēr atsaucīga, ieinteresēta, 

atvērta jaunām idejām un izaicinājumiem. Darbojoties Sorosa fonda – 

Latvija finansētajā projektā dalījās ar savu pieredzi un zināšanām, vadīja 

ciemata iedzīvotājiem, skolēnu vecākiem, kolēģiem meistarklases kuli-

nārijā, sniedza veselīga dzīvesveida atziņas. Ņēma aktīvu dalību UNES-

CO projekta „Riebiņu novada stāsti” ekspedīcijā. Labdarība un brīvprā-

tīgais darbs ir kļuvuši par nozīmīgu dzīves sastāvdaļu, jo darbojas Latvi-

jas Sarkanā Krusta valdē. Vairākus gadus skolā veiksmīgi tiek realizētas programmas „Skolas auglis”, „Skolas piens”, skolēnu ēdi-

nāšana vasaras nometnēs.  

  Atzin ības raksti LR proklamēšanas 93.gadadienā 
Annai Poļakovai - par ilggadēju darbu Riebiņu vidusskolā un sakarā ar 55 gadu 

jubileju 

Egilam Ukstiņam - par ilggadēju darbu Riebiņu vidusskolā un sakarā ar 50 ga-

du jubileju 

Aleksandrai Za-

balujevai - par 

neizsīkstošu ener-

ģiju, godprātīgu darba uzdevumu izpildi Riebiņu vidusskolā 

Vjačeslavam Stepanovam - par ieguldījumu fotomākslas populari-

zācijā un sveicot 55 gadu jubilejā 

Guntaram Ormanim  - par sasniegumiem un ieguldījumu interešu 

izglītībā,  panākumiem tehniskās jaunrades jomā 

  

 
Skolotāja 
Faina Faina Faina Faina     
Timošenko Timošenko Timošenko Timošenko 
saņem Vār-
kavas nova-
da  
Atzinības rak-
stu 

Skolotāja Rimma Rimma Rimma Rimma 
Gavrilova Gavrilova Gavrilova Gavrilova saņem 
Preiļu novada  
Atzinības rakstu 



1.novembrī, savu ceļojumu pa Latvi-
jas Ekoskolām uzsāka klimata kampa-
ņas izstāde. Ekoskolu klimata kampa-
ņa radīta ar mērķi vērst skolēnu un 
skolotāju uzmanību, kā labāk novērtēt 
savu ietekmi uz klimata pārmaiņām 
un attiecīgi rīkoties, lai to mazinātu. 
Tāpēc izstāde piedāvā gan prezentāci-
ju un izglītojošus materiālus par klimatu, gan iesaista dalībnie-
kus diskusijās. Skolotājiem ir paredzēti atsevišķi semināri, sa-
vukārt bērni var darboties interaktīvā spēlē – mērīt un meklēt 
„enerģijas vampīrus” skolā. Tāpat paredzēta arī atjaunojamās 
enerģijas rīku modeļu izstāde. Izstādē ikviens var noskaidrot, 
kā padarīt savu ikdienu „zaļāku” ar dažādiem praktiskiem pie-
mēriem un padomiem. 
 Kopumā kampaņai izvēlētas 30 Ekoskolas visā Latvijā. Pirm-
dien, 21. novembrī, Ekoskolu klimata kampaņas izstāde vieso-
jās Riebiņu vidusskolā. Skolotāji un skolēni varēja uzzināt vai-
rāk par klimata pārmaiņām, to radītajiem draudiem, sekām un 
iespējamajiem risinājumiem interaktīvā veidā - iesaistoties spē-
lēs, lekcijās un diskusijās. Riebiņu vidusskolas skolēni sevi 

pierādīja kā zinātkārus un klimata jomā informētus jauniešus. 
Bija iespēja izspēlēt arī mūsu sagatavoto spēli „Klimata pār-
maiņas”, kuras autori 9.klases skolēni D. Golubeva, A. Struka, 
A. Škuratova, A. Mūrniece un J. Mihailova, skolotāji konsul-
tanti D. Prodniece un S. Upeniece. 
Mums patīk ideja, ka katrs no mums 
var kaut ko darīt klimata labā. Kā 

EKO skola 
mēs varam 
darīt daudz – 
rīkot talkas, 
izglītojošus 
pasākumus, viktorīnas, akcijas, aicināt 
viesus, aicināt viesus, kuri var pastās-
tīt par dabas aizsardzību. Nopietni 

pievēršamies sportam, kā veselīga dzīvesveida pamatnosacīju-
mam, kā arī enerģijas resursiem, ūdenim un transportam. Šo-
brīd organizējam maku- latūras un 

bateriju 
vākšanu. 

Sasniegumi konkursā LIDICE 2011 Čehijā 
 Mūsu skolas audzēknis MAKSIMS ŽUKOVS par savu radošo darbu „Mana tehnopasaule” ir saņēmis apbal-

vojumu 39.Starptautiskajā bērnu radošo mākslas darbu konkursā LIDICE 2011. 

           2011.gada 25.novembrī Arhitektu namā Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā rīkoja svinīgo pasākumu, kurā 

tika sveikti 39.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2011” laureāti. Klātesošos uzrunāja Čehijas Republikas 

vēstniecības 1.sekretārs P.Šustāks, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece 

A.Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekš-

sēdētāja E.Aldermane. Svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā Maksi-

mam Žukovam tika pasniegts Atzin ības raksts. 
          No 2011.gada maija līdz oktobra mēnesim Čehijas Republikas pil-

sētā Lidice bija skatāma 39.Starptautiskās bērnu mākslas konkursa 

„Lidice 2011” labāko darbu izstāde. Kopumā konkursam tika iesniegti 25 

450 darbi no 66 pasaules valstīm. Starptautiskā žūrija piešķīra 1471 ap-

balvojumu, tai skaitā 212 medaļas. Latvijas jaunie mākslinieki saņēma 53 

apbalvojumus – 42 atzinības rakstus un 11 medaļas „Lidices roze”, kas ir 

augstākais šī konkursa apbalvojums. 

Ar prieku saņēmām ziņu par  Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) organizētā konkursa "Gada 
sporta skolotājs" otrās kārtas dalībniekiem. Par 
galveno titulu un piemiņas balvu turpinās sacensties 
seši pedagogi – Anatolijs Isajevs (Riebiņu vidussko-
la), Andra Fridrihsone (Siguldas pilsētas vidusskola), 
Dace Purvaine (Rīgas 69.vidusskola), Agris Ķirsis 
(Limbažu novada ģimnāzija), Anželika Šilberga 
(Ventspils 2.pamatskola), Aleksandrs Klitončiks 
(Rīgas 33.vidusskola). Pirmajā kārtā vērtēšanas komi-

sija izvērtēja iesūtītos pieteikumus un pretendenta profesionālās darbības dzīves gājumu. Rezultātā no-
teikti seši labākie sporta pedagogi, kuri sacentīsies otrajā kārtā 21.novembrī, kad tiks vērtēta konkrētu 
uzdevumu izpilde, vadot sporta stundu Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Lai veicas ! 



  

Šodien ir Advente pirmā, 

Kad iededzam pirmo sveci, 

Tai krāšņā Adventes vainagā,  

Ko veidojām mēs paši.  

Vai sākam just, ka tuvojas Ziemassvētki? Lai arī sniega vēl nav, bet gaidīšanas laiks jau ir sācies. Advents ir 

pārdomu laiks pirms lielā brīnuma un prieka vēsts – Kristus piedzimšana. Šo laiku pavadīsim klusumā, pār-

domās un lūgšanās. Advents ir laiks gaismai, kuru varam iedegt viens otrā: atzīstoties, iedrošinot, sniedzot 

mīlestību un prieku. Atcerēsimies iepriecināt savus tuvos ne tikai ar dāvanām, bet arī ar labiem vārdiem. 

Mūsu skolas saime arī cits citam teica labus vārdus. Sirdssiltus vārdus skolēniem un darbiniekiem veltīja 

skolas direktore Ineta Anspoka un arī Riebiņu katoļu draudzes priesteris Česlavs Mikšto.                                                                

Ticības mācības skolotāja Sanita Upeniece 

 Lai atjaunotu, uzturētu un attīstītu stāstīšanas tradīcijas jau 
vairāk kā desmit gadus piedalāmies stāstnieku konkursā 

„Teci, teci, valodiņa”. Katrs konkursa dalībnieks, īsi iepazīs-
tinājis ar sevi, stāsta vienu latviešu vai citas tautas pasaku, 
vienu neparastu gadījumu no savas vai vecāku, radinieku, 

draugu vai skolas dzīves, vienu anekdoti. 
Šogad uz konkursa Dienvidlatgales pusfinālu Līvānos devās 

četri 5.klases skolēni: Austra Elizabete Katkeviča, Rasma 

Ormane, Mareks Cakuls un Ernests Zalāns. Konkurence 

bija gana sīva – veseli 37 dalībnie-

ki no Līvāniem, Stabulniekiem, Vaboles, 

Galēniem, Sīļukalna, Vārkavas un Rožupes!  

Taču mūsējie, neraugoties uz uztraukumu, turējās braši un kļuva par Lielā 

stāstnieka ( Austra, Rasma, Ernests) un Mazā stāstnieka (Mareks) titula ieguvē-

jiem. Ernests tika izvirzīts pārstāvēt Dienvidlatgali finālā Rīgā. Attālums, garā 

diena un ilgā gaidīšana nebija 

šķērslis lieliskajam stāstniekam 

Ernestam iegūt Lielā stāstnieka 

titulu arī finālā. Īpašu atzinību izpelnījās zēna izvēlētais 

pasakas „Eža kažociņš” variants, jo tā tika nominēta kā 

pārsteidzošākā pasaka. 

Protams, jau pati piedalīšanās ir ieguvums, jo tikai tā var 

iegūt pieredzi, kļūt par lietpratējiem, saprast, cik noderīgi 

ir būt aktīvam, radošam un atsaucīgam. 

Rita Pudāne, folkloras kopas „Jumalāni” vadītāja 
 

 
 

  

 

 

Rasma Ormane 
Ernests Zalāns 

Lielā stāstnieka titulu ieguvēji  

Ernests, Mareks, Rasma  
Līvānos 


