
2011.gada septembris 

Lai mazajiem pir�klasniekiem drošs solis un vienmēr mīļi skolotāji blakus, lai visiem skolēniem, skolotā‐Lai mazajiem pir�klasniekiem drošs solis un vienmēr mīļi skolotāji blakus, lai visiem skolēniem, skolotā‐Lai mazajiem pir�klasniekiem drošs solis un vienmēr mīļi skolotāji blakus, lai visiem skolēniem, skolotā‐Lai mazajiem pir�klasniekiem drošs solis un vienmēr mīļi skolotāji blakus, lai visiem skolēniem, skolotā‐

jiem un vecākiem jaunajā mācību gadā pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes!jiem un vecākiem jaunajā mācību gadā pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes!jiem un vecākiem jaunajā mācību gadā pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes!jiem un vecākiem jaunajā mācību gadā pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes!    
Vakardiena - vēsture, šodiena – dāvana, rītdiena-sapnis. Protiet izdzīvot un baudīt 

dāvanu, lai sagaidītu sapni!

Foto: Vjačeslavs Stepanovs un Rita Pudāne  



1.septembrī kopā ar skolēniem un pedagogiem uzsāka darbu arī skolas padome, kas jau pirmās skolas dienas 
pēcpusdienā pulcējās skolas metodiskajā centrā, lai apspriestu plānus nākamajam mācību gadam.  
Direktore Ineta Anspoka informēja vecāku, skolotāju un pašvaldības pārstāvjus par skolas resursiem, ēdināša-
nu, skolēnu pārvadāšanu un to, kas izdarīts skolā vasaras laikā. . Vasaras laikā darbs skolā turpinājās, ļoti 
daudz izdarīts, un prieks par pašiem mazākajiem skolēniem, kuri savu pirmo dienu pavadīja renovētā, aprīkotā
ar jaunām mēbelēm mācību kabinetā.  
Direktores vietniece audzināšanas darbā Rita Pudāne iepazīstināja klātesošos ar ārpusstundu darba plānu I se-
mestrim un pastāstīja par absolventu tālākajām gaitām. Par skolas padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts 
Jānis Znotiņš.  
Padomes locekļi vienbalsīgi piekrita arī tam, ka pusdienas skolas ēdnīcā maksās 40 santīmus, jo visi produkti 
paliek arvien dārgāki.  
Skolas padome novēl visai skolas saimei panākumiem bagātu, ideju pilnu un radošu mācību gadu! 

Anna Meluškāne, skolas padomes locekle 

Olga Puškinā

Ar Kazahstānas jauniešiem

 Olga iedomājas vēlēšanos

Foto: Rita Pudāne 



No Latgales līdz Uzbekistānai – tā varētu raksturot festivāla „Dzejas dienas 2011” piedāvā-
jumu šonedēļ. Dzejas svētki Rīgā jau pusē, turpinot piedāvāt dažādas vērtības gan ārvalstu 

viesu, gan pašmāju dzejnieku izpildījumā.

Ik gadu viena festivāla diena tiek atvēlēta dzejai latgaliešu valodā. Arī šogad, 13. septembrī plkst. 
18.00, Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā 30 valdīs latgaliešu gars. Pasākumā „Gostūs pi Rai-
ņa” piedalīsies Anna Rancāne, Valentīns Lukaševičs, Juons Ryučāns, Emileja Kalvāne, Raibīs 
Suņs u.c. Pasākumā dzirdēsim arī Janīnas Kursītes priekšlasījumu „Raiņa Latgale”. 

No www.dzejasdienas.lv.  

Irēna Ormane 

 

 

Dālijas sveicieni Dzejas dienām 

 

 Vēl atmiņā izskanējušās jubilejas Dzejas dienas 2010, 
kā atkal klāt zeltītais septembris – Raiņa piemiņas laiks, un 
šoreiz ļoti plaši sarīkojumi – Festivāls Dzejas dienas 2011 ar 
moto: „Dzeja, nepadodies!” 
 Jūtama gadsimta elpa, jo strauji mainīta forma, ir 
neliela atkāpšanās no tik pierastajām tradīcijām, pasākuma 
struktūrā ir reklāmas elementi.  
 Kas notiek ar dzeju šodien? Vispār jau nav nemaz 
slikti, jo autori ir, raksta, dzeju izdod, grāmatu veikalā var 
nopirkt un bibliotēkās arī pa kādam jaunam dzejoļu krāju-
mam parādās, var lasīt arī internetā. Nav tikai nopietna 
pētījuma par to, kas lasa un cik lasa.  
 Nepieprasīta prece. Ar vārdu dzeja sen vairs neapzī-
mē klasiskus dzejoļus, kuros poētiski vārdi, noteikts ritms, 
gudras atziņas un padomi, kā dzīvot. Mūsdienu dzeja ir tik 
dažāda, ka to grūti klasificēt. Izaicinājums, bezkaunība. 
ironija, asociācijas, problēmas, vārdu samudžinājums... Ne 
vienmēr zini, ko darīt ar savām problēmām, kur nu vēl ie-
dziļināties cita cilvēka sarežģītajā jūtu pasaulē. Masveida 
atteikšanās no klasiskajām formām un pieturzīmju lietoša-
nas droši vien neliecina par neizglītotu dzejnieku ienākša-
nu sabiedrībā, taču apgrūtina dzejas izpratni pat pieredzē-
jušiem lasītājiem. Šoreiz mērķis neattaisno līdzekļus – pā-
rāk daudz kas ir jāizdomā citās sfērās, kur nu vēl piedomāt 
pie izlasītā dzejoļa. Un dzeja kā tāda dālija aug, grib ieprie-
cināt cilvēku kaut īsu brīdi, bet lasītājs noskatās pa gabalu, 
pasākumos piedalās, viņam tie liekas interesanti, taču lielā-
kajai daļai ar to viss arī beidzas līdz nākošajiem svētkiem. 
Citiem nav pat tādas intereses. 
  Dzejniekam ir jābūt izturīgam, ar pārliecību, ka viņš 
raksta tāpēc, ka nevar nerakstīt, pat tad, kad nav pārliecī-
bas, vai tiks lasīts un saprasts. Dzeja tomēr nepadodas. 
 
 
 
  Vija Struka raksta ne pirmo gadu un piedalās kon-
kursos, taču dara to drīzāk sava prieka pēc, jo grib runāt ar 
vienaudžiem. 
 Vija Struka – Riebiņu vidusskolas 12. a klases skol-
niece, skolas Parlamenta prezidente. Dzeju raksta kopš 
2008. gada. Tas gadījās nejauši, jo brīvajā laikā patīk domāt. 
Reiz sanāca domas apkopot un radās dzeja. Par dzejnieci 
viņa sevi neuzskata, tas tik tā priekš sevis, tāds savdabīgs 
vaļasprieks.  

 Māksliniekam sava ota.  

Savas zelta rokas. 

Māksliniekam sava krāsu palete - 

Viņam visa pasaule. 

Atnāk viņš, kad darbi rosās, 

Un ar vienu rokas vēzienu 

Pasaule kļūst krāšņa. 

Skolnieka rokās sarkanzilas asteres uzplaukst, 

Sulīgs ābols no ābeles nokrīt, 

Ezītis lielu beku aiznes, 

Brūnais kastanis kokā sprāgst vaļā 

Un koki tērpjas košos tērpos: 

Rubīnsarkana kļava liesmo, 

Citrondzeltens bērzs staro 

Un koki šalko savu atvadu melodiju 

Prom lidojošām dzērvēm, 

Kuras vēl debesīs 

Pēdējo kliedzienu novelk. 

Vai viņš mākslinieks vai burvis? 

Katram sava atbilde. 

Kad pavisam klusi sniega pārslas sāk krist- 

Šeit viņa darbs jau padarīts. 

Un lēnām dodas viņš prom. 

Tikai vēl pēdējā kļavlapa krītot nošalc: 

Rudens... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar autores atļauju rakstā izmantots Vijas Strukas dzejolis. Foto: Rita Pudāne 

Attēlā:Vija lasa 

savu dzeju.



 

 

 

12. klase pie brīvā mikrofona 

meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem: 

◊ Vai 21.gadsimtā vieta ir arī dzejai? 

◊ Kā labāk - dzeja internetā vai dzejoļu krājumā? 

◊ Kādas ir manas attiecības ar dzeju? 

◊ Kāda ir mūsdienu dzeja? 

◊ Ko nozīmē—rakstīt dzeju? 

Vai atrada? Viennozīmīgas atbildes nav, taču bagātāki nošīs sarunas kļuva visi. 

Savdabīga bija arī tikšanās ar Viju Struku. It kā jau klasesbiedrene pilnu vienpa-

dsmit gadu garumā, bet, kāpēc Vija raksta dzejoļus, kad to sāka darīt, vai šī nodarbe 

patīk, daudzi nemaz nezināja. 

Pasākuma  beigās visiem bija iespēja iemēģināt roku dzejas rakstīšanā, arī tiem, kas 

teicās to neprotam.  

Uz sarunu par dzeju, ap dzeju un dzejas rakstīšanu pulcējās 12.klases skolēni, savu-

kārt astotā klase meklēja un mācījās sev interesantu dzejoli, ar ko dzejas lasījumos 

priecēt savus klasesbiedrus 

Domas  

Zūd
 tālu

mā

Esmu

Jaunās

Atklāsm
ēs 

Dzeja
Zied
Ejot laikamJaunas domasAtaust vārdos mūžīgos

Draudzība 
Zelta mirkļi 
Emociju pārpilnība 
Jūtas, kas ar laiku kļūst stiprākas 
Atmiņas, kas nekad nepazūd 

Dienām

Zeltainām

Ejot
Jaunieši 

Atvadās no tām

Toties 8.klases skolēni lūkoja pēc sev tīkamākā dzejoļa, ko mācījās no galvas, lai piedalītos dzejas lasījumos. Astotklasnieki pamatoja savu izvēli, kā arī 

dalījās ar viedokļiem par to, kādām, viņuprāt, 

jābūt Dzejas dienām. 

 

Skolas bibliotekāre aicināja interesentus uz 
pasākumu “Gaisma 
latviešu dzejā”, kas 
ļāva iepazīt dzeju 
internetā, kā arī 
tika prezentēts 
disks ar Raiņa liri-
k u  m ū z i k ā 
“Strāvoklis”. 

Sveicam Preiļu galvenās bibliotēkas Dzejas dienu Sveicam Preiļu galvenās bibliotēkas Dzejas dienu Sveicam Preiļu galvenās bibliotēkas Dzejas dienu Sveicam Preiļu galvenās bibliotēkas Dzejas dienu 
konkursa balvu ieguvējus, kuru vidū ir arī konkursa balvu ieguvējus, kuru vidū ir arī konkursa balvu ieguvējus, kuru vidū ir arī konkursa balvu ieguvējus, kuru vidū ir arī     
MŪSĒJIE!MŪSĒJIE!MŪSĒJIE!MŪSĒJIE! 

Kristīne Ananjeva 
Ligita Iesalniece 
Jolanta Loseva 

Rasma Ormane 

Jānis Pastars  

Foto: Rita Pudāne 

Foto: Anna Meluškāne 

Foto: Rita Pudāne 



„Krauklis iesaka izlasīt”  
 (Rīkoja Preiļu galvenā bibliotēka) 
Šajā konkursā man ieteica piedalīties skolotāja Silvija Avotiņa. 
Domāju: tāpat vien palasīšu prieka pēc. Bet pēc pāris dienām es 
jau uz bibliotēku braucu divreiz nedēļā. Aptuveni augustā sa-
pratu, ka būšu viena no pirmajiem. Tad izdomāju, ka jāpacen-
šas dabūt pirmo vietu. Pēdējā reizē pirms 25. augusta, konkursa 

pēdējās dienas, es paņēmu astoņas grāmatas un jau aiznākama-
jā dienā tās atdevu izlasītas. 
1. septembrī man pateica, ka esmu pati pirmā un braukšu uz 
Rīgu uz Latvijas Nacionālo lasīšanas kongresu bērniem. Rīgā
bija ļoti interesanta izrāde „Sprīdītis”, vēl mēs medījām auto-
grāfus. Es gribētu uz turieni aizbraukt vēlreiz! 

Dzejas dienas
Es piedalījos „Dzejas dienās”, kuras rīkoja Preiļu galvenā bibli-
otēka. Man palaimējās tikt starp laimīgajiem un saņemt balvu. 
No mūsu skolas tika arī Jolanta Loseva no 8.a klases. Es vinnē-
ju Anitas Skrjabes dzejoļu grāmatu „Upes audeklā”. 

Rasma Ormane, 5. klases skolniece 
Attēlā: Rasma saņem  visaktīvākā lasītāja balvas. 

Foto: Vjačeslavs Stepanovs 
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Tāpat� kā� citus� gadus,� arī�
šogaduzsākot� jaunu� mācību�
gadu� darbs� sākās� arī� mums�
�� skolēnu� parlamentam.�
Daži� skolēni� no� mūsu� ie‐
priekšējā�sastāva�pagājušajā�
mācību� gadā� skolu� jau� pa‐
beiguši�un�līdz�ar�to�atstājuši�

brīvu�savu�vietu�skolēnu�parlamentā.�Mēs�bijām�palikuši�sep‐
tiņi,�un�trīs�vietas�bija�brīvas.�Līdz�ar�to�bija�nepieciešams�rī‐
kot�vēlēšanas.���

Vēlēšanas�notika� tā:�nedēļā� no� 12.� Līdz� 16.� septem‐
brim,� katrai� klasei� no� 7.� līdz� 12.� bija� jāizvirza� divi� kandidāti.�
Šogad� mēs� iztikām� bez� reklāmas� plakātiem,� jo� bija� sācies�
jauns�mācību�gads�un�skolēniem�darba�jau�tā�bija�pietiekoši.�
19.�septembrī�vēlēšanu�komisija�ar�mani�un�Artūru�priekšgalā�
visu� dienu� strādāja,� lai� katrs� skolēns� skolā� būtu� nobalsojis�
par�sev�vēlamu�kandidātu�skolēnu�parlamentā.�Un,�apkopo‐
jot� rezultātus,� mūsu� parlamentam� pievienojās� šādas� perso‐

nas:�

Andra Struka 9.a klase 

Arina Rubļova 11.klase 

Romāns Harlamovs 

12.a klase 

�
�
Un�tādā�sastāvā�mēs�darbosimies�2011./2012.m.g.:�

1.Daiga Golubeva 9.a klase

2. Andra Struka 9.a klase

3. Laura Golubeva 10.klase 

4. Arina Rubļova 11.klase 

5. Artūrs Viškers 11.klase 

6. Vija Struka 12.a klase 

7. Romāns Harlamovs 12.a klase 

8. Sandis Stuburs 12.a klase 

9. Jānis Čižiks 12.b klase 

10. Deniss Kirilovs 12.b klase 

Lai mums panākumiem un radošām  

idejām bagāts šis mācību gads! 

Laura Golubeva, parlamenta preses sekretāre 

Foto: Rita Pudāne 

Riebiņu vidusskolas stipendiāti vidusskolas klasēsRiebiņu vidusskolas stipendiāti vidusskolas klasēsRiebiņu vidusskolas stipendiāti vidusskolas klasēsRiebiņu vidusskolas stipendiāti vidusskolas klasēs    
Pamatojo�es uz komisijas lēmumu 2011./2012.m.g. 1.semestrī s�pendijas saņems Laura Golubeva 10.klasē, Arina 

Rubļova 11.klasē, Vija Struka 12.klasē. Apsveicam ! 
Izraksts no Riebiņu vidusskolas s�pendiju piešķiršanas nolikuma: 

1. Riebiņu vidusskolas s�pendiju piešķiršanas mērķis finansiāli atbals!t un mo�vēt labākos skolēnus vidusskolas klasēs. 

2. Riebiņu vidusskolas 10.$12.klašu skolēni s�pendiju saņem no Riebiņu novada domes. 

3. Uz s�pendijas saņemšanu var pretendēt jebkurš vidusskolas klases skolēns, kurš sekmīgi nokārtojis visus viņiem paredzētos 

pārbaudījumus un kura mācību priekšmetu sasniegumu vidējā atzīme semestrī nav zemāka par 7 (labi) ballēm. 

4. S�pendiju piešķir katru mēnesi Ls 10 apmērā skolēniem no 10., 11 un 12.klases (vienam no katras klašu grupas). 

4.1. 1.semestrī (septembris, oktobris, novembris, decembris) s�pendiju piešķir, ņemot vērā mācību sasniegumu vidējo vērtējumu 

iepriekšējā klasē. 

4.2. gadījumā, ja vidējie mācību sasniegumu vērtējumi sakrīt vairākiem izglītojamajiem, �ek ņemta vērā skolēna ak�vitāte un 

sasniegumi ārpusstundu konkursos, sacensībās, skatēs. 

 



1.Riebiņu novada 1.Riebiņu novada 1.Riebiņu novada 1.Riebiņu novada     
mākslinieku mākslinieku mākslinieku mākslinieku     
miniplenērs miniplenērs miniplenērs miniplenērs     

Riebiņu Riebiņu Riebiņu Riebiņu     
vidusskolāvidusskolāvidusskolāvidusskolā    

Tik maz ir vajadzīgs,  

tik maz,  

Lai būtu daudz. 

(Andris Grīnbergs) 

 
27. septembra rīts bija sau-

lains un rudenīgi silts. Bet vēl jo 
īpašāku to darīja Riebiņu novada 1.mākslinieku miniplenēra dalībnieku 
klātbūtne. Uz šo pasākumu tika aicināts ikviens, kam tuvas krāsas un 
to burvība. Ir jauki kopā sanākt cilvēkiem, kas gūst prieku no mirkļa, 
kas saredz neparasto ikdienišķajā. Šoreiz vienuviet, Riebiņu vidussko-
lā, sanāca cilvēki, kas vēlas radoši darboties, zīmēt un 
gleznot. 
Riebiņu vidusskolas apkārtne ir skaista un sakopta. Rude-
nīgās noskaņās tā kļūst krāsām bagātāka, un ikkatrs māk-
slinieks tajā rod sev tīkamāko toni savam darbam. Šie tver-
tie mirkļi paliek gleznās un zīmējumos, lai pēc tam priecētu 
skatītājus. 

Prieks, ka mūsu apkai-
me iedvesmo mākslinie-
kus arī šodien. 
Gribas 
ticēt – 
Riebiņi 
jopro-
jām ir 
māk-

slinieku paradīze, 
tāpat kā to teicis izcilais lietuviešu 
mākslinieks 

un komponists M.K.Čurļonis tēlniekam P.Rimšam pirms vairāk nekā 
100 gadiem. 
Ko guva mūsu plenēra dalībnieki? Pieredzi, gandarījumu, skaisti pava-
dītu dienu, iedvesmu un pozitīvas noskaņas, kas tik ļoti vajadzīgas 
rudenī un ziemā.  
Šis plenērs bija aizsākums skaistai tradīcijai Riebiņu novadā.  
Lai tiekamies arī nākošruden! 

Riebiņu vidusskolas 
vizuālās mākslas 
skolotāja Ruta Vjak-
se,  
Riebiņu novada Māk-

slu jomas MA vadītāja 
Ārija Bergmane-

Sprūdža 

Mūsu Diāna 

Riebiņu novada izglītības jautāju-
mu koordinatore Evelīna Visocka 
piedalās miniplenērā 

Pie mums skolā viesojās “Inovāciju bu-
siņš”, ar kuru bija ieradušies Dabas muze-
ja darbiniece un Banku augstskolas stu-
denti. Skolēniem tika sniegts ieskats jaun-
ajās tehnoloģijās un izgudrojumos, kas 
radušies Latvijā.  
“Inovāciju busiņā” varēja aplūkot dažādus 
izgudrojumus, kā “Ūdeņraža mašīnu”, 
“Adatu krēslu”, “Balansējošo putniņu” un 
citus, kuru darbību demonstrēja paši orga-
nizatori. Skolēni arī paši varēja iedarbināt 
un padarboties ar eksponātiem. Bet mūsu 
radošo domāšanu pārbaudīja, demonstrē-
jot prezentāciju ar kopsavilkumu un atjau-
tības uzdevumiem. 
Prezentācijas mērķis bija parādīt skolē-
niem, ka no pavisam ikdienišķām lietām 
var radīt kaut ko jaunu, uzlabotu, inovatī-
vu. Galvenais radoši domāt. INOVĀCIJA 

= IDEJA + REALIZĒŠANA— tā ir jaun-
as domas un panākumu formula. Tāpēc 
nav jābaidās realizēt savas idejas! 

Vija Struka 

Foto: Viktorija Kabare 

Foto: Viktorija Kabare un Rita Pudāne 

Juris Meža-Eriņš no Sīļukalna 
pamatskolas 

Astrīda Spūle, vizuālās mākslas 
skolotāja no  Vārkavas  

Solvita Erta, Riebiņu KN vadītāja 
un Zane Barkovite, Galēnu pamat-

Diānas darbs 

Astrīdas darbs 



Septembra trešajā nedēļā mūsu skolas vestibilā pie-
turas punktu sev atrada UESCO programmai “Pasaules 

atmiņa” veltīta ceļojošā izstāde 
– “ “Pasaules atmiņa” Lat-

vijā: nacionālais un starptau-
tiskais reģistrs”. Tā tapusi, 
atzīmējot 20. gadadienu, kopš 
Latvija 1991.gada 14.oktobrī ir 
pievienojusies UNESCO, 
un  iepazīstina ar programmu 
„Pasaules atmiņa”. 2011. gada 

15.aprīlī ar svinīgu atklāšanu šī izstāde savu ceļojumu uzsāka 
Talsu Valsts ģimnāzijā. Izstādei ir izveidots īpašs ceļojuma 
grafiks ar pieturas punktiem UNESCO Asociēto skolu pro-
jekta dalībskolās un UNESCO LNK sadarbības bibliotēkās. 

Šī programma izveidota 1992. gadā ar mērķi sagla-
bāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi 
tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē, neatkarīgi no konkrētā
dokumenta izcelsmes vietas. Programma tiecas apzināt šo 
mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, kā arī
padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu dažādās pasaules 
daļās.  
                Izstāde satur informatīvu un vizuālu informāciju 
par Latviju UNESCO un UNESCO Latvijā – 20 gadiem, 
UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” Latvijā – starptau-
tisko un nacionālo reģistru, stāsta par divām UNESCO 
starptautiskajā reģistrā iekļautajām nominācijām: „Dainu 

skapi”, īpaši izceļot tā unikālo saturu un tā saikni ar vēl jop-
rojām dzīvajām nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām 
Latvijā, un Baltijas valstu kopīgi nominētu dokumentārā
mantojuma kopumu „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu 
vienotiem centieniem pēc brīvības”, kā arī 2009.g. izveidoto 
Latvijas nacionālo reģistru un tajā  iekļautajām 4 
nominācijām – „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pa-
matnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 
1936.-1940.”, „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”, 
„Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste 1894.-1929.”, 
„Latvijas Centrālās Padomes Memorands, Rīga, 1944. gada 
17.marts.” 

Mēs esam lepni, ka arī mums, Riebiņu vidusskolas 
skolēniem, darbiniekiem, kā arī skolas viesiem, bija iespēja 
apskatīt izstādi, rosinot apzināt atmiņas un dokumentāro 
mantojumu, kas glabājas ikvienās mājās, dokumentāro 
liecību nozīmīgumu. 

Rita Pudāne, direktora vietniece 

Attēlos: Ar izstādi iepazīstas 6. un 7. klases skolēni. 
Foto: Rita Pudāne 

„Bez valodu zināšanām tu jūties tā, it kā tev 
nebūtu pases,” kādreiz ir teicis izcilais krievu rakstnieks 
Antons Čehovs. Un, es domāju, katrs piekritīs, ka tā ir 
absolūta taisnība. 

No 24. līdz 29.septembrim mūsu skolā notika 
Eiropas valodu nedēļa. Katra diena bija veltīta kādai 
valodai Pirmdiena – krievu valodai, otrdiena bija angļu 
valodas diena, kurā vidusskolēni varēja paspīdēt ar 
savām šīs svešvalodas zināšanām, rakstot sacerēju-
mus „English around me”. Vislabākie rezultāti bija Agni-
jai Znotiņai (12.a klase), Laurai Golubevai (10.klase) un 
Viktorijai Kabarei (11.klase). Apsveicam meitenes! 

Trešdiena tika veltīta latviešu va-
lodai. 8.b klases skolēni piedalījās 
latviešu (valsts) valodas olimpi-
ādē. Gribam sveikt Annu Malaho-
vu, kurai izdevās pārspēt svus 
klasesbiedrus paldies arī skolotā-
jai Irēnai par organizēto olimpiādi. 
Savukārt 6.klases skolnieces Di-
āna Berovska, Natālija Hritonenka 
un Anastasija Kuzmenko organi-
zēja 
pa-

sākumu 1.-5.klases skolē-
niem „Ko mēs, bērni darī-
sim? Ķēniņspēli spēlē-
sim!” , kas bija veltīts 
rakstniecei un dzejniecei 
Mārai Cielēnai.  

Visbeidzot ce-
turtdien – vācu valoda. 
12.klases skolēni gatavoja radošus darbusvācu valodā
par tēmām „Deutsch ist meine Wahe”, „Deutsch ist pri-
ma”, „Deutsch um mich”. Vidusskolēni saistoši un kre-
atīvi izklāstīja savas idejas 
kolāžu veidā un prezentēja 
tās vāciski. 

Eiropas valodu ne-
dēļa ir jau kļuvusi par tradīci-
ju mūsu skolā. Prieks, ka 
skola dod iespēju apgūt da-
žādas svešvalodas un vēl-
reiz pierādīt to, ka tās ir ļoti 
nozīmīgas mūsdienās. 

Vācu valodas skolotāja 
Natālija Smukša 

Attēlos: 6.klases pasākums. 

Foto: Rita Pudāne 



Lieldieniņa, liela diena, 
Tā atnāca tukšu roku. 
Miķelītis, mazs vīriņš, 
Tas atnāca pilnu roku. 

 Vai redzējāt, cik līksmi 29. septembra 
rītā violetie miķelīši pie skolas mirkšķi-
nāja mazās ziedu actiņas?  
Vai pamanījāt, cik resns ķirbis atvēlies 
uz skolu? ( Tā saimnieks ir Kristaps no 

5.klases)  Vai iepazināties ar šāgada brūnajiem nerāt-
ņiem kastanīšiem, kuri nolekuši no kastaņkoka un mazu, 
siltu roku apmīļoti ienākuši mūsu skolā? 

Ko viņi visi tā līksmo? Kā nu ne - 29. septembris 
Miķeļdiena! Dārzos visi darbi padarīti, raža novākta un 
var godam sagaidīt pašu Miķeli, kurš personīgi bija iera-
dies mūsu skolā uz tradicionālo Miķeļdienas tirdziņu. Jau 
agri no rīta lieli un mazi tirgotāji cēla ārā no somām un 
groziem savu preci, bet lieli un mazi pircēji vēlreiz pār-
skaitīja katru santīmu. 

 Un tad tik sākās! Āboli un ķirbji, avenes un me-
dus, pīrāgi un ābolmaizes, cepumi un kliņģeri, ievārījumi 
un svaigi spiestas sulas, eļļā vārīti žagariņi un sēnītes... 
Ai, cik garšīgi un kārdinoši! 

 Kā jau tirgū - pārdevēji slavēja savu preci, 
pircēji mēģināja mazliet padiņģēties, bet pēc stundas 
izpirkts bija viss. Ļoti čakli šogad bija 2., 3., un 4. kla-
ses tirgotāji. Dažiem no viņiem talkā nāca māmiņas. 
Arī 1. klase, uzzinājuši par tādu neparastu tirdziņu, 
nepalika malā, bet Vera, Ērika, Ritvars un Uldis droši 
stājās tirgotāju rindās. Pārējie ar prieku tērēja iedoto 
naudiņu. 

Ēdām gardumus un slavējām čaklos cepējus. 

Arī Miķelis aizgāja ļoti 
apmierināts, ka Riebiņu 
skolā viņam par godu sa-
rīkots tāds rudenīgi jauks 
tirdziņš. 

Silvija Avotiņa, direktora 
vietniece 
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Latviešu literārajā valodā saka „grozs”. Kurzemnie-

ki teic „ķocis”, bet latgalieši to sauc par ķerbeli vai ķerzeni. 
Un tā no 26. septembra skolas vestibilā aplūkojama 

muzeja pulciņa veidotā izstāde „Grozi, ķoči, ķerbeļi.”  
Kāpēc tieši grozi? Nu rudens taču ir ražas laiks! Ejot 

uz kartupeļu talku, katram talciniekam rokās kartupeļu 
grozs, sēņotāji nāk mājās no meža ar brangiem sēņu gro-
ziem, ogotāji- ar pilniem ogu groziem. Pie mājas uz soliņa 
stāv ābolu grozs, bet vecmāmiņa virtuvē cep ābolmaizes, 
vēl siltas saliek tās pīrāgu groziņā un apsedz ar dvielīti, lai 
tik ātri neatdziest. Māmiņa nāk no dārza ar asteru pušķi, 
kuru ieliek ziedu groziņā, bet tētis nes pagales malkas gro-
zā. Grozs ir rudens simbols. 

Arī tavās mājās taču ir daudz dažādu grozu, bet vai 
tu tos visus pazīsti? 

Tādēļ šoruden muzeja pulciņš nolēma papētīt tieši 
grozus - kādi tie ir, kam domāti, no kādiem materiāliem 
izgatavoti.   

 
∗ Un tā izstādē var apskatīt: 
∗ Kartupeļu grozus 
∗ Sēņu grozu 
∗ Puķu grozus 
∗ Pīrāgu groziņus 

∗ Dāvanu grozus 
∗ Ogu grozu 
∗ Ābolu grozu 
∗ Sīpolu grozu 
∗ Veļas grozu 
∗ Klūdziņu grozus 
∗ Skalu grozus 
∗ Piknika grozu 
∗ Plastmasas grozu 
∗ Iekaramo grozu 
∗ Augļu grozu 
∗ Maizes grozu 
∗ Kamolu grozu 
 
Tas vēl nav viss. Vēl jau ir 
arī 
∗ Iepirkuma grozi 
∗ Basketbola grozi 
∗ Velosipēdu grozi 
∗ Atkritumu grozi 
∗ Mantu grozi 
∗ Siena grozi 

Varbūt tev ir zināms vēl kāds grozs? Būsim pateicīgi 
par jebkuru interesantu informāciju par groziem, ķočiem, 
ķerbeļiem un ķerzenēm!  
                                    Muzeja pulciņa vadītāja Silvija Avotiņa 

Grozs—skolas soma? :) 



Pēdējā rudens dienā  pēc rīta lietutiņa un siltas pusdien-
saules uz jaukā  emocionālā gaisotnē  aizritēja 3. Riebiņu  nova-
da atklātās sacensības „Vella rats 2011” , MTB riteņbraukšanas 
sacensības. Kuplajā pedāļu minēju pulkā bija gan vietējie velo-
draugi, gan arī ciemiņi no Skanstes, Līvāniem, Preiļiem, Vabo-
les un Aglonas novadiem. Jaunākajam dalībniekam 3  gadi, ve-
cākajam – 78 gadi. 

Sacensības notika piecās vecuma grupās. Paši jaunākie 
sacentās 8  kilometru garā distancē. Meitenēm par uzvarētāju 
kļuva Ilva Valdone no Preiļiem. Kā nākošās iebrauca mūsu mei-
tenes R.Ormane un E.Meluškāne. Zēnu grupa bija kuplāk pār-
stāvēta. Mūsu skolas sporta ministrs S.Stuburs var būt lepns par 
sava brāļa panākumiem. D.Griboniks atbrauca pirmais, apstei-
dzot  5. klases puišus. Iļjam Danilovam pietrūka 1.5 min., lai 
zelta medaļa neaizceļotu uz Aglonu pie M.Pīnupa. Grūtāk gāja 
15 km distancē. Trasē gan dubļi, gan kalni, upe, krūmi un lēns 
motorollers bija par šķērsli, lai viegli tiktu pie uzvaras. No mūsu 
skolas vienīgi K.Pastaram(9.a kl.) izdevās dabūt bronzas meda-
ļu. Pārējās ieguva sacensību ciemiņi. Žēl, ka vietējie riteņbrau-
cēji bija tik kūtri. 

Komandu cīņā uzvara „ Vienalga” komandai no Pre-
iļiem un Līvāniem , aiz sevis atstājot „Agloniešus” , bet trešā
vieta „Riebiņi-Skanste”. 

Visām godalgotajām komandām tika garšīgie kliņģeri 
no vietējās kafejnīcas Tāpat kliņģeri saņēma visvecākais sacen-
sību dalībnieks. Pie Guntara Ormaņa darinātā koka riteņa tika 
sacensību sacensību mobilākā ģimene no Aglonas – tētis ar dē-
lu, kuri katrs brauca savu distanci. Katrs sacensību distanci bei-
gušais pēc finiša saņēma spēka putru ar tēju, ko pagatavojusi 
Riebiņu vidusskolas izcilākā pavāre Anita.  

Paldies Ceļu policijas darbiniekiem par nodrošināto 
drošību uz ceļiem un, protams, visiem tiesnešiem skolotāju 
Skaidrītes un Anatolija vadībā, kuri atsaucās un palīdzēja, lai 
pasākums izdotos. Paldies skolotājam Guntaram Ormanim par 
aktivitāšu nodrošināšanu skolas pagalmā, skolotājām 
A.Randarei un R.Vjaksei par sacensību māksleniecisko nofor-

mējumu. R.Pudānei un I.Anspokai par atsaucību un klātbūtni 
vajadzīgajā mirklī. Paldies R.Naglim par sarūpētām medaļām un 
fotoreportāžu. Redzēsim arī D.Briškas foto reportāžu un sacen-
sību vietas.Paldies sacensību dalībniekiem, kuri radīja to auru 
sacensību laikā, kas valda tikai pozitīvi noskaņotu domubiedru 
starpā! 

Gribējās tomēr redzēt lielāku riebiņiešu  atsaucību, es 
domāju tos, kuriem nav sveša pedāļu mīšana, bet vienmēr atro-
das kāda atruna savai neizlēmībai. Sēkla ir sēta auglīgā augsnē, 
domāju, nākošgad braukt gribētāju būs vēl vairāk un tāpēc sav-
laicīgi gādāsim veloķiveres un tiksimies „Vella ratā 2012”! 

Mārīte Pokšāne, sacensību organizatore 

Velokross vieno 
Saulainā 30.septembra pēcpusdie-
nā, Skolotāju dienas priekšvakarā

pie Riebiņu vidusskolas tika dots starts riteņbraukšanas 
sacensībām “Vella rats 2011”. Savas ātruma un izturības 
spējas demonstrēja gan jaunākie, gan vecākie 8 un 15 km 
distanču braucēji. Prieks, ka dalībnieku pulkā bija ne tikai 
vietējie, bet arī no citiem novadiem atbraukušie sacensties 
gribētāji.  

Arī es piedalījos pasākuma organizēšanā, un tas 
man sagādāja lielu gandarījumu, jo apzinos, ka ar katrām 
sacensībām vairojas mana pieredze. Visu iecerēto izde-
vās realizēt, un dalībnieki varēja izbaudīt sacīkšu dienu. 

Uzskatu, ka velokrosa  rīkošana ir tikai ieguvums. 
Mūsu skolēniem tā ir laba iespēja parādīt savas spējas 
vienaudžu vidū. Pozitīvi, ka šis pasākums pulcē arī ģime-
nes, kas piedalās kopīgā fiziskā aktivitātē. Tas ir lielisks 
piemērs, kā sports var vienot!  

Skaidrīte Vulāne, Riebiņu vidusskolas sporta skolo-
tāja Foto: Laura un Daiga Golubevas 
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 Šajās zeltainajās dienās mūs sagaida fantastiski svētki – Skolotāju diena. Mēs, skolēni, ar nepacietību 
tos gaidām. Tā ir iespēja dot atpūtu mūsu mīļajiem skolotājiem, radīt smaidu viņu sejās, dāvināt ziedus. 

 (Katerīna Kozirova) 
 
 Skolotājs ir pelnījis šo vienu dienu gadā justies īpaši un saņemt to pozitīvismu, kas rudens laikā dau-
dziem ir nepieciešams, jo saules gaismas, kas dod pozitīvu enerģiju, ir aizvien mazāk. Tādēļ svētki ir jārada, 
lai ikviens būtu uzlādēts ar pozitīvām domām un darbiem visam mācību gadam. 

(Zane Pastare) 
 
 Dažreiz man rodas jautājums, vai būt par skolotāju ir grūti. Es uzskatu, ka to var skatīt no vairākām 
pusēm, gluži kā skolēnu. Būt par skolēnu nav grūti, taču būt par labu skolēnu ir grūti. Skolotāji arī ir dažādi, 
tādi, kuri ir apzinīgi, gatavojas katrai stundai, palīdz skolēniem, ir saprotoši, ar humora izjūtu. Taču ir skolo-
tāji, kuriem liekas, ka tas nav nopietni, nav pretimnākoši un dažreiz, pašiem to nezinot, aizvaino savus skolē-
nus. Neskatoties uz to, kāds ir skolotājs, Skolotāju dienu svin visi, pat skolēni. 

 (Sigita Babre) 
 

 Šo svētku laikā mums ir dota iespēja būt „skolotāja ādā”, tas nav viegli. Var atcerēties bērnību un uz 
visu paskatīties it kā no malas, kontrolēt veselas klases uzmanību. 

( Viktors Titovs) 
 

 Skola ir brīnišķīga vieta, ne velti ir paruna: skola- otrās mājas. Kad biju mazs, varēju tikai sapņot par 
iespēju būt skolotājam, bet tas laiks ir pienācis un ir tāda dīvaina laimes sajūta. 

(Deniss Kirilovs) 
  

            Es vienmēr gribēju pamēģināt mācīt skolēnus un šogad tāda iespēja ir. Mācīšu matemātiku. Diez vai no 
manis sanāks labs skolotājs, bet pamēģināt taču var. 

(Jānis Čižiks) 
 

 Mūsu mīļie un dārgie skolotāji! Šodien - Jūsu diena! Tā ir īpaša diena... Sirsnīgi sveicu Jūs skolotāju 
dienā, šajā skaistajā, krāsainajā rudenī! 
Varbūt kādam no Jums tieši šodien kaut kas mainīsies dzīvē vai ar jums notiks kaut kas interesants un prie-
cīgs... 
Es vēlu Jums laimi, veselību, mīlestību, prieku acīs un siltumu dvēselē! 
Lai viss Jums izdodas! Lai vairāk pacietības un prasmes sagaidīt to, ko jūs vēlētos! Jūsu profesijā ir ļoti sva-
rīga prasme uzklausīt un saprast cilvēkus. Vienmēr esiet laipni un godīgi, it īpaši- pret sevi. Esiet priecīgi par 
padarīto darbu! Milzīgs paldies Jums par visu! Lai Jums veicas vienmēr! Visjaukākie sveicieni un novēlējumi 
svētkos! 
 

                                                                                     (Olga Piskunova) 
 

12.b klases domrakstos ieskatījās literatūras skolotāja I. Ormane 



Valsts prezidents Andris Bērziņš, sveicot Skolotāju dienā, 
novēl pedagogiem izglītoties arī pašiem un just gandarījumu par savu 
darbu. 

"Jūsu rokās ir nākamo paaudžu zināšanu atslēgas, bet katra 
paša rokās ir prasme tās lietot savas 
nākotnes labā. Savukārt valsts labklā-
jības un izaugsmes pamats ir izglītota 

nācija. Laba un konkurētspējīga izglītība paver durvis uz veiksmīgu 
karjeru, tā ir cilvēka pašapziņas un arī labklājības garants. Izglītība ir 
tas stingrais pamats, uz kura balstāma un būvējama arī Latvijas nā-
kotne. Šo neapgāžamo likumsakarību apzinās ikviens, kam nav vienal-
dzīga savas valsts un tautas nākotne. Paldies jums par to dzīves lai-
ku, ko nesavtīgi esat veltījuši izglītošanas darbam paaudžu paaudzēs!" 
norādīja prezidents.  

Arī mūsu skolā 30. septembris ienāca ar visai nopietniem 
vaibstiem vidusskolēnu sejās—kā nu ne—viņi taču šodien ir sko-
lotāji, tātad draiskošanos pie malas! 

Bet skolotājiem Skolotāju dienas priekšvakars ir svētki, 

kad apstāties, papriecāties par audzēkņu izdomu, radošumu un 
atbildību.  

 
Paldies, mīļie bērni, par jaukajiem brīžiem, ko sagādājāt!Paldies, mīļie bērni, par jaukajiem brīžiem, ko sagādājāt!Paldies, mīļie bērni, par jaukajiem brīžiem, ko sagādājāt!Paldies, mīļie bērni, par jaukajiem brīžiem, ko sagādājāt!    

Foto: Vjačeslavs Stepanovs, Laura un Daiga Golubevas 


