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  30. septembrī LU lielajā aulā notika EKO skolu apbalvo-
šana. Jau otro gadu pēc kārtas mūsu skolai ir pie-
šķirts EKO skolas zaļais karogs. Ceremonijas laikā bija 
iespēja uzzināt par skolu veiksmes piemēriem un aktivitā-
tēm, kuras tās īstenoja gada laikā.  
  Zīmīgi ir arī tas, ka 20 Latvijas Ekoskolas tika apbalvotas 
par starptautiskā konkursa „Vide un inovācija” projektu 
izstrādi un iekļūšanu. Mūsu skola ir viena no tām un esam 
saņēmusi arī sertifikātu. 
Ekoskolas programma ir viens no populārākajiem vides 
izglītības modeļiem pasaulē. Šobrīd pasaulē 11 mlj. jaun-
iešu iesaistās Ekoskolā, kas ļauj skolēniem būt aktīviem, 
pašiem pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu skolā un 
mājās. Arī Riebiņu vidusskolā katrs zaļais darbiņš ir darīts 
ar skolotāju skolēnu un vecāku atbalstu. Katru gadu eko-
skola izvēlās tematu ar kuru tā pastiprināti strādā visu 
mācību gadu. Šogad mūsu izvēlētā tēma skolā būs 
„Ūdens.” Atliek vien novēlēt mums visiem veiksmi un ap-
vienojot mūsu domāšanu un radošo garu, mēs varam 
panākt labāku, zaļāku dzīvi.  
 

EKO skolas koordinatore – Sanita Upeniece 

Otro gadu pēc kārtas Riebiņu novada skolotāji pulcējās savas profesionālajos svētkos 

kopā. Pateico�es izglī�bas jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai, šajā dienā bija 

gan apsveikumi, gan jauks koncerts, gan pārsteigumi. Mūsu skolas skolotāja Ārija Ber-

gmane - Sprūdža saņēma IZM Atzinības rakstu par efek�vu, pārdomātu un ak�vu dar-

bošanos, izkopjot tautas tradīcijas vietējā sabiedrībā, bet Anita Randare un Ruta Vjak-

se - IZM pateicības rakstus.  

  

  

 



 
 

 
Pasaulē 7.oktobrī Vispasaules smaidiņa dienu svin jau 

trīspadsmito reizi, bet mūsu skolā – pirmo. 

Pasaules pazīstamākais smaidiņa simbols _ 

apaļa sejiņa dzeltenā krāsā ar melnām acīm 

un muti ir šo svētku 

atpazīstamības sim-

bols. 

 

Šīs dienas devīze:  

“Uzsmaidīsim viens otram!” 
 

Vai tas izdevās? Vai kļu-

vām par smaidiņa dienas 

vēstnesi? Spriediet paši! 

Foto: Rita Pudāne 
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UNESCO nedēļa Latvijā 

 
Asociēto skolu projekts ir visilglaicīgākā UNESCO ini-
ciatīva izglītības jomā. Latvijā UNESCO ASP tīkls sa-
vu darbu uzsāka 1989.gadā, un pašlaik projektā bei-
gušas darbu 11 Latvijas izglītības iestādes, kas pār-
stāvēja visus Latvijas reģionus. Tostarp arī mūsu, Rie-
biņu vidusskola. Projekta galvenais uzdevums ir veici-
nāt ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējīgas izglītības pa-
matprincipu ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā.  

Atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvija pievie-
nojās Apvienoto Nāciju Izglītības zinātnes un kultūras 
organizācijai (UNESCO), no šā gada 10. līdz 14. oktob-
rim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) rīkoja 
UNESCO nedēļu Latvijā. 

Tās ietvaros mūsu skolas komanda Ineta Anspo-
ka, Rita Pudāne un Natālija Smukša kopā ar viesiem, 
kaimiņskolu pārstāvjiem, 12. oktobrī piedalījās UNESCO 
LNK organizētajā UNESCO Asociēto skolu projekta 
2008. – 2011. noslēguma konferencē „Skolu ieguldījums, 
veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā".  

Tās sastāvdaļa bija arī Konsultatīvās padomes 
„Izglītība visiem” sanāksme. 

Konferences viesi tika iepazīstināti ar UNESCO 
Asociēto skolu projektu un tā darbību ANO dekādes 
„Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros, izstrādājot un 
realizējot projektus. Visas ASP dalībskolas piedāvāja 
labās prakses piemērus, aicinot ikvienu iesaistīties dis-
kusijā par to, kā īstenot ilgtspējīgas attīstības principus 
izglītībā. Mēs dalījāmies pieredzē galda spēles veidoša-
nā Cilvēktiesību dienai, bet, protams, galvenā tēma bija 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, lauka 
ekspedīcija Riebiņos un tradīciju burtnīcas „Rībeņu nū-
voda stuosti” divās daļās tapšana.  

„UNESCO izceļ un saglabā vērtības, bet mūsu 
katra ziņā ir tās kopt, saglabāt un nodot tālāk,” teikts 
UNESCO LNK mājas lapā. Ir gandarījums, ka tā mēs arī 
darām. 

Rita Pudāne, ASP komandas locekle 

Ineta Anspoka un Natālija 
Smukša gatavo materiālus 
diskusijai 

Diskusijas laikā 

Uzstājas Rolands Ozols,  
UNESCO LNK  
Izglītības programmas 

Skolas direktore Ineta Anspoka 
iepazīstina ar diskusijas kopsavil-
kumu 

Konferences dalībniekus 
uzrunā UNESCO LNK   

ģenerālsekretāre  Dagnija 
Baltiņa 

Riebiņu vidusskolas UNESCO 
ASP komanda (Natāl ija 
Smukša, Ineta Anspoka, Rita 
Pudāne) kopā ar saviem vie-
siem (Dignu Prodnieci, Āriju 
Puduli, Innu Zenovjevu). 

Foto: Rita Pudāne un Digna Prodniece 



Uzziņai: AWARD ir starptautiskā pašizaugsmes prog-

ramma jauniešiem. Tās darbība Latvijā tika uzsākta 2006. ga-

dā, kad Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs 

saņēma neatkarīgā operatora licenci 

programmas īstenošanai.   

Ar katru gadu programmā 

AWARD iesaistās aizvien vairāk jauniešu  no dažādām Latvijas 

pilsētām un novadiem. Pašlaik programmā AWARD ir iesaistī-

jušies ap 400 jauniešu, no kuriem 153 ir saņēmuši starptautis-

kos apbalvojumus – bronzas, sudraba vai zelta līmeņa nozīmīti 

un sertifikātu. 

Kopš 2009. gada Latvijas Valsts eksprezidente Vaira 

Vīķe-Freiberga ir Starptautiskās Edinburgas hercoga pašau-

dzināšanas programmas AWARD patronese Latvijā. 

 

14. – 15.oktobrī Līvānu 1. vidussko-

lā notika izglītojoši atraktīvs pasā-

kums jauniešiem „Programma 

AWARD – tavs izaicinājums!”, ko 

organizēja Līvānu novada Bērnu un 

jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts 

izglītības satura centru. Uz pasāku-

mu tika aici-

nātas Latga-

les skolas. 17 

mūsu skolas 

jaunieši no 9. 

līdz 12.klasei devās aplūkot, kas slēpjas 

aiz AWARD nosaukuma. 

Pasākuma pirmajā dienā skolas 

rādīja savus sagatavotos priekšnesumus par tēmu AWARD. 

Vēlāk tika sniegts ieskats AWARD norisē un nozīmē, ko skaid-

roja programmas AWARD koordina-

tore Latvijā Eva Solovjova. Lai pēc 

klausīšanās izkustētos, folkloras kopa 

no Līvāniem jauniešus iesaistīja tau-

tiskās rotaļās un dančos. 

Vakara noslēgumā bija jaun-

iešu diskotēka un naktsmiers. 

Otrā diena bija saistīta ar akti-

vitātēm svaigā gaisā. Tika 

piedāvātas 9 darba stacijas, kur komandas varēja iegūt jaunas 

iemaņas vai pilnveidot savējās. Bija iespēja pabraukt ar laivu 

pa Daugavu, cept pankūkas uz ugunskura, iemācīties nūjot, 

izpausties mākslinieciski, šaut mērķī, pārbaudīt 

savu erudīciju, izlaist loku ar velosipēdu, pār-

baudīt savu izveicību, kāpjot kokos, un uzcelt 

augstāko torni, sadarbojoties komandā. 

Pasākums raisīja pozitīvas un patīkamas emoci-

jas skolēnos. Mazliet nosaluši, bet tomēr ganda-

rīti par paveikto varējām doties mājās! :) 

Vija un Andra 

Mūsu delegācijas meitenes un 
skolotājas. 

Meitenes un... 

...puiši.;) 

Foto:  Daiga Golubeva un Vija Struka 

 
 
 
 

 
 

 
К встрече с отцом Михаилом, священником 
православной Ливанской церкви мы готовились 

заранее: 
собрали и 
отправили по 
электронной 
почте 
интересующие 
подростков 
вопросы о 
культуре и 
истории религии, 
православных 

традициях и 
обычаях. 
Несмотря на то, 
что многие наши 
ученики – 
активные члены 
православной и 
староверческой 
общин, вопросов 
собралось более 
тридцати. 
Школьников 

интересовало и то, как и где можно учиться на 
священника, и то, откуда взялись люди, если у Евы 
были только сыновья. Терпеливо и обстоятельно 
после рассказа об основах истории религии отец 
Михаил ответил на вопросы учеников и побеседовал 
с ними о Любви и Вере. 
 

                      Организатор встречи Инна Кабаре 
Foto: Inna Kabare 



 

 
 
Neviens rudens neizpaliek 

bez kārtīgas ekskursijas. Šoruden 8.-12.klašu skolēnu ce-
ļamērķis bija Rundāles pils un tās 

dārzs.  
Pa 
ceļam 
iegrie-
zāmies 
Skrīve-
ru Mā-
jas 
saldē-
juma 

kafejnīcā, kur īpaš- niece mūs 
iepazīstināja ar īstu mājas saldējumu 
un, protams, ļāva nodegustēt to. Vienal-
dzīgo nebija. Labi paēduši, devāmies uz 
Rundāli. 
Pa ceļam gadījās maziņas ķibeles, bet 

tas ekskursiju darīja tikai raibāku.  
Rundāles pilī un dārzā vēl joprojām kavējas do-

mas, jo tāds skaistums, kāds ir tur,  ir vārdiem neaprak-
stāms.  

Mājupceļā iegriezāmies Bauskas Motormuzejā, kas 
saistīja ne tikai puišus, bet arī meitenes, apskatot 
dažādus auto moduļus, kas sāka parādīties Latvijā 
vieni no pirmajiem!  
Kopumā mazliet noguruši, bet gandarīti varējām 

doties mājās katrs ar sa-
viem iespaidiem.  

Vija Struka 

Brauksim? 

9.a klase ar audzinātāju uz Run-
dāles pils kāpnēm. 

Garšīgi! 
Rundāles pils no dārza puses 

Foto: autore 

 
 
 

 
 

 
 

 
Mūsu ekskursijas mērķis bija apskatīt Krāslavu un 

tās apkārtni. Pirmais pieturpunkts bija Krāslavas Romas Katoļu 
baznīca, kas ir spilgtākais Latgales baroka arhitektūras paraugs. 
Gide mūs iepazīstināja ar baznīcas vēsturi un izstāstīja daudzus 
interesantus faktus. Mēs apskatījām dažādas freskas un gleznas, 
kuras bija ierāmētas apzeltītos rāmjos.  

Nākamā vieta bija Krāslavas Grāfu Plāteru pils. 
Gide mums izstāstīja mīlestības stāstu, kurš šeit ir noticis 1838. 
gadā un kura rezultātā labprātīgi mira Emīlija un Jozefs. Varēja 
redzēt, ka pils ir veca, toties ļoti skaista. Gide mums piedāvāja 

apskatīt arī grotas, kuras atradās ļoti tuvu pilij. Grotas bija ļoti 
interesantas un nedaudz dīvainas. Kopumā ņemot, pie grāfu 
Plāteru pils bija ļoti interesanti. 

Tālāk sekoja Zemnieku saimniecī-
ba „Kurmīši.” Tur mums izstāstīja, 
kam un kā palīdz ārstnieciskās 
tējas. Tepat mēs cepām desiņas un 
degustējām tējas. Tējas bija tik 
smaržīgas!  
Pēdējā vieta bija „Strausu audzēta-
va mini ZOO”. Šajā mini ZOO 
bija visdažādākie putni un dzīv-
nieki - sākot ar parastiem balo-
žiem un ēzeļiem, beidzot ar strau-
siem un lamām. Beigās skolotāja 
uzģērba no strausa taisītas bikses. 
Visi tad smējās. Daži nopirka 
strausa spalvas. Vēl tur piedāvāja 
apskatīt strausa olu, kuru varēja 

arī nopirkt, bet neviens neriskēja. 
Man šī ekskursija ļoti patika un ceru, ka nākamgad 

mēs brauksim tikpat interesantā ekskursijā. 
 Rasma Ormane, 5. klase 

5.klase ar audzinātāju pie Krās-
lavas Romas Katoļu baznīcas 

Uz 
kārā 
zoba! 

Tējas, strausi un mēs! 

Foto: Natālija Smukša 

 
 
 
 
 
 

 
 

Interesanta un ar piedzīvojumiem bagāta bija mūsu, 7.klases 
skolēnu un auzinātājas Innas, ekskursija pa Latgali. Pirmie apskates 
objekti bija Aglonā – Kara muzejs un Karaļkalns. Muzejā mums past-

āstīja par Otro pasaules karu. Tur 
mēs redzējām daudz interesantu 
priekšmetu, kas saistīti ar karu. Mūs 
pārsteidza sakoptā apkārtne Karaļ-
kalnā. Tur atrodas daudz koka figū-
ru. 

Tālāk mēs braucām uz 
muzeju, kas atrodas Naujienē. Mu-
zejā ir dažādas ekspozīcijas.  

Tad mēs ar klasi bijām Daugavpils Universitātē, kur mums 
pastāstīja par iespējām piedalīties dažādos konkursos. 

Mums patika filma, kuru skatījāmies lielā kinoteātri, uz lielā 
ekrāna. Pats pēdējais bija – boulings, un tas mums patika vislabāk. 

Mēs esam pārsteigti, ka paspējām tik daudz vienā dienā. 

Aglonā 



Sveiki, mani mīļie draugi!  
 

Esmu jau tālu prom, tāpēc sūtu Jums atva-
du vēstulīti!  
Nu jā, pie kā es paliku...ak jā, atcerējos. 
Mani mīļie bērni un skolotāji, Jūs esat tik 
jauki! Jūs mani ļoti, ļoti ieprie-
cinājāt! Cik jauki Jūs mani sa-
gaidījāt, tas bija tik patīkami!  
Ko tad es gribēju teikt, ak jā... Man ļoti patika jūsu pasāku-
miņš, es brīnišķīgi pavadīju laiku kopā ar Jums, jūtoties tur 
kā īsta karaliene! Pateicoties Jums, mani mīļie, es iepazinu 
jaunus draugus! Viņi ir tādi jaukumiņi! Resnais Rieksts 
(Dairis), hā ,es atcerējos to ielāpu viņam uz muguras, man 
tā sagribējās smieties!  
Nu lūk, ak jā, pie kā es paliku! Un, protams, jautrais Rūķis 
Ruduks (Daiga) un Raganiņa (Diāna), mēs ar viņiem tā 
nodejojāmies! Bērni, ja viņus satiksiet nododiet no manis 
lielus, lielus sveicienus!  
Nu tā, ko tad es vēl Jums gribēju teikt! Pie Jums bija tik 
jautri un interesanti, man pavisam negribējās ar Jums šķir-
ties!  
Ak jā, aizmirsu pateikt pašu galveno! Es nopirku sev jaunu 
kuplu kleitu, augstpapēžu kurpes un maziņu somiņu! Hā- 
hā, es tagad esmu tāda dāma, Jums vajadzētu to redzēt! 
Ko tad es gribēju teikt... ā, atcerējos! Vakar satiku savas 
draudzenes un pastāstīju kādi Jūs esat mīlīši, tāpēc mēs ar 
savām draudzenēm gaidām Jūs ciemos tuvākajā laikā!  

Viņām noteikti patiks visi konkursa dalībnieki:  
Dominiks un Raivis no 2.klases,  
Margarita un Artis no 3.klases,  
Katrīna un Jūlija no 4.klases, 
Darja un Ernests no 5.klases. 
Protams, es jau esmu īpaši lepna par savu pa-

zīšanos ar konkursa uzvarētājiem : MIS MIS MIS MIS 
ATVASARUATVASARUATVASARUATVASARU————Katrīnu Kozuri un  Katrīnu Kozuri un  Katrīnu Kozuri un  Katrīnu Kozuri un  
MISTERU RUDENIMISTERU RUDENIMISTERU RUDENIMISTERU RUDENI————Raivi Luriņu.  Raivi Luriņu.  Raivi Luriņu.  Raivi Luriņu.      

Speciāls sveicieniņš Jums, mani mīļie! 
Paldiesiņi arī meitenēm- punktu skitītājām– Andrai, Laurai un 
skolotājai Silvijai par konkursa izdomāšanu un skolotājai 

Ārijai par dziesmiņas iemācīšanu! 
Uz redzi, daudz, daudz buču! 

Jūsu RR Rūgtā Rudmiese 
Rūgtajai Rudmiesei palīdzēja Jūlija 

Konkursa uzvarētāji ar žūriju. 

Vai Dominiks trāpīs? 

Arī publika ir atsaucīga! 

Foto: Rita Pudāne 

 

В канун 
каникул участники кружка русского фольклора пригласили 
своих друзей из 6 – 9 классов на Осеннюю вечеринку. 
Такие встречи осенью уже стали в нашей школе 
традиционными, но каждый год мы стараемся их 
разнообразить и привнести что-нибудь новое.  

На этот раз в гости к собравшимся пришла 
Капризулька ( Жанна Кирилова – 8 «Б»), которая, конечно, 
была расстроена и осенней погодой, и короткими днями, и 
даже возможными недомоганиями. Ее успокоил доктор 
Айболит ( Артем Бондарев -8 «Б»), провёв  шутливый 
опрос гостей и дав им весёлые советы о том, как сохранить 
свое здоровье  в холодное время года. Подружки-ведущие 
( Марина Скачкова и Анна Малахова – 8 «Б») изо всех сил 
старались убедить Капризульку в том, что и осенью можно 
найти интересные занятия: провели игру «Проворные 

белки», поиграли в «Горячую картошку», заставили 
смеяться своим шуткам весь зал. Особенно веселой была 
танцевальная часть вечера. Кажется, мы смогли убедить 
Капризульку в том, что в компании хороших друзей не 
страшны ни осенний холод, ни надвигающаяся зима.  

От имени всех участников вечеринки хочу 
поблагодарить Яниса 
Чижика(12 «Б») за 
музыкальное 
сопровождение. 
 

Руководитель кружка 
русского фольклора  

Инна Кабаре  

Foto: Inna Kabare 

“Pēcpusdiena bija 

izdevusies, atmiņā 

paliks daudz pozitī-

va. Desmitā klase 

uzdevumus izpildī-

ja go-

dam”  (Arnita) 

“Mani iepriecināja laika apstākļi, iesvē-tīto prieks un pozitī-visms. Galvenais, ka desmitie tagad ir pilntiesīgi vidussko-lēni”  (Indra) 

Jau daudzas vidus-skolēnu paaudzes izbauda šo jautro pasākumu—
iesvē�šanu, fukšu balli, kā nu kur to sauc.  

Mūsu skolā tā ofici-ālais nosaukums ir “Nāc pulkā!” 

Lūk, ko do-

mā vienpa-

dsmitie: 

“Iesvētības bija 
vienkārši ideālas, 
jo man patika viss 
un desmitajiem, 
spriežot pēc viņu 
sejām, bija inte-
resanti” (Jāzeps) 

“ Iesvētībās bija ļoti jautri. Man patika īpaši tas, ka nevienu uzdevu-mu nevajadzēja pildīt man, es tikai vadī-ju”  (Taisija) 

Foto: Viktorija Kabare 



 
 
No 16. oktobra līdz 23. oktobrim visā 
Latvijā un arī mūsu skolā norisinājās 
labo darbu nedēļa.  
 

Skolas apkārtnes 
sakopšanas talka 

 
Tās ietvaros 5. – 9. klašu skolēni ar prie-
ku palīdzēja sakopt skolas apkārtni. Mēs 
kopā izdarījām daudz darbiņa – ieziemo-
jām dālijas, sakārtojām puķu dobes, pati-
ka grābt lapas un kādu brīdi arī vizināties 
ar ķerru... 9.b klases skolēni talkoja visil-
gāk, MALAČI. Darbiņā savu izpalīdzīgo 
roku pielika arī mūsu skolas tehniskie 
darbinieki ( Rudīte, Faina, Anita, An-
na,Viktors).  

Paldies 
visiem 
skolē-
niem 
un sko-
las dar-

biniekiem, kuri iesaistījās sakop-
šanas talkā! 

 
 
 

 
 

 
Dāvināšanas prieks 

 
Esmu pārliecināta, 
ka grupiņas bērni 
ļoti priecāsies, ierau-
got klasi ar daudz 
interesantām man-
tām, rotaļlietām un 
grāmatām, kuras jūs, 
mīļie bērni un skolo-
tāji, esat sarūpējuši.  
Sakām paldies dās-

nākajiem un 
čaklākajiem  
1. kl. skolē-
niem: Uldim, 
Ērikai, Marijai, 
Evelīnai, Artū-
ram, Evijai un 
Ritvaram; 

4. kl. skolēniem: Viktorijai, Laurai, Vik-
toram P., Viktoram V., Adriānam, Alek-
sandram; 
11. kl. skolniecei Diānai B. 
PALDIES arī skolotājiem: Inetai, Innai 
K., Jeļenai V., Allai, Silvijai, Rutai, Ani-
tai, Annai M. 

Sanita Upeniece, vides pulciņa vadītāja 
Foto: Vjačeslavs Stepanovs un Viktorija Kabare Foto: Rita Pudāne 

27. oktobrī notika seminārs 

"Divdesmit pirmā gadsimta lauku 

skolas kā izglītības vides mainība Latvijā un ārzemēs", ko vadīja 

Mg.Paed, zinātniskā grāda pretendente Anna Laizāne. Seminārā tika skarti 

jautājumi par Latvijas lauku skolu ilgtspejību, runāts par tendencēm. 

Praktiskajā daļā semināra dalībnieki prezentēja savu lauku skolas attīstības 

redzējumu. Tajā piedalījās Riebiņu novada skolotāji. 

Remontdarbi skolas telpās 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tāpat kā aizvadītajos mācību gados, arī 
šogad jau rudens pusē skolā turpinās at-
sevišķu telpu labiekārtošana. Šoreiz tās ir 
bibliotēka un dežūrtelpa. Jāsaka gan, ka 

bibliotēka jau ir radusi jaunu mājvietu, 
plašāku un ērtāku.   
 
Paldies visiem, kas piedalījušies 
remontdarbos un darījuši mūsu 
skolu skaistāku!  
 
 

 


