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Kā skaistule dus mana zeme miegā, Kā skaistule dus mana zeme miegā, Kā skaistule dus mana zeme miegā, Kā skaistule dus mana zeme miegā,     
Pār kalnu krūtīm mēness stari plūst... Pār kalnu krūtīm mēness stari plūst... Pār kalnu krūtīm mēness stari plūst... Pār kalnu krūtīm mēness stari plūst...     
Cik jauka viņa zilgi baltā sniegā, Cik jauka viņa zilgi baltā sniegā, Cik jauka viņa zilgi baltā sniegā, Cik jauka viņa zilgi baltā sniegā, ————        

Šķiet, uzsegusi vieglus palagus.Šķiet, uzsegusi vieglus palagus.Šķiet, uzsegusi vieglus palagus.Šķiet, uzsegusi vieglus palagus.    
Vējš maigi glāsta kuplos mežu mastus, Vējš maigi glāsta kuplos mežu mastus, Vējš maigi glāsta kuplos mežu mastus, Vējš maigi glāsta kuplos mežu mastus,     

Steidz daiļo sapņotāju noskūpstīt... Steidz daiļo sapņotāju noskūpstīt... Steidz daiļo sapņotāju noskūpstīt... Steidz daiļo sapņotāju noskūpstīt...     
Tu redzi, mana zeme, sapņus tādus, Tu redzi, mana zeme, sapņus tādus, Tu redzi, mana zeme, sapņus tādus, Tu redzi, mana zeme, sapņus tādus,     

Ko darbos piepildīsi rīt! Ko darbos piepildīsi rīt! Ko darbos piepildīsi rīt! Ko darbos piepildīsi rīt!     

.... no skolotāju vēlējumiem.... no skolotāju vēlējumiem.... no skolotāju vēlējumiem.... no skolotāju vēlējumiem    
• lai izdodas sašūt skaistus tautas tērpus dejotā-

jiem; 
• lai sadarbība, savstarpēja saprašanās, pozitīva 

domāšana, enerģētiska uzlādēšanās; 
• lai visiem laba veselība; 
• lai jaunais gads pret katru no mums ir saudzīgs 

un bagāts ar patīkamiem pārsteigumiem; 
• lai manas klases skolēni kļūtu apzinīgāki mācī-

bās... 

 9. janvār ī  Interakt īvo mācību materiālu izstrādes grupa viesojās  
Riebiņu vidusskolā. Notika seminārs dabaszinību un fizikas  

skolotājiem un “Dullo zin ātnieku” pasākums skolēniem. 
Semināra laikā pedagogi no novada skolām varēja iepazīties ar iZvaigzne sērijas 
interaktīvajiem mācību materiāliem  interaktīvā mācību materiāla "Dabaszinības 
5.-6. klasei"  redaktores Kristīnes Pastares, interaktīvā mācību materiāla "Fizika 
10. klasei" redaktores Lindas Zemītes vadībā. Vispirms skolotājiem tika sniegts 
ieskats iZvaigzne sērijas mācību materiālu struktūrā un navigācijas rīkos. Tad sko-
lotāji praktiski darbojās grupās, piedāvājot savu stundas gaitu grupas izvilktajam 
tematam, pēc tam savas idejas salīdzinot ar interaktīvajos materiālos iekļautajām. Semināra laikā tika apspriestas dažā-
das jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas un pieredze, kā arī pārmaiņas, kuras šo tehnoloģiju ienākšana ikdienā ir 
izraisījusi gan mācību procesā, gan skolēnu uzvedībā un uztverē. “Dullo zinātnieku” pasākumā piedalījās 5.-6. klases 
skolēni, kuru vadīja interaktīvā mācību materiāla "Dabaszinības 5.-6. klasei" redaktori Linda Lamstere -Segliņa, Gatis 
Neimanis un Dainis Builis. Bērni eksperimentēja (rakstīja slepenus ziņojumus ar citronu, noteica cieti maizē, pārbaudī-
ja, vai folijā ietīts mobilais telefons tiešām ir “Ārpus uztveršanas zonas” u. c.), saistot praktisko darbošanos ar iZvaig-
zne sērijas interaktīvajiem mācību materiāliem dabaszinībās. Par aktīvo piedalīšanos un skaidrojumiem skolēni saņēma 
mācību procesā noderīgas pārsteiguma balvas. iZvaigzne sērijas interaktīvo mācību materiālu izstrādātāji pateicas Rie-
biņu vidusskolai par pasākuma koordinēšanu un atsaucību pasākuma organizēšanā.  

Liels paldies visiem pedagogiem un skolēniem par aktīvo līdzdarbošanos! 
    

 

 



Pirms Jaunā gada saņēmu ielūgumu no 

Maskavas valdības uz krievu valodas 

klātienes turnīru. Mēs ar māmiņu (viņa ir 

arī mana krievu valodas skolotāja) uz-

skatījām to par brīnišķīgu svētku dāvanu, 

jo sen bijām sapņojušas apmeklēt Krievi-

jas galvaspilsētu un ceļot ar vilcienu. 

Olimpiādes organizatori Maskavā bija 

sagatavojuši pārdomātu pasākumu programmu. Mēs paguvām ap-

skatīt ļoti daudz: Sarkano laukumu, Vorobjova kalnus, Kristus Pie-

dzimšanas katedrāli, Veco Arbatu. Ar interesi sekojām ekskursijas 

vadītājam gan pa veco Maskavu, gan pa tās jaunajiem rajoniem. 

Pirmās dienas pārsteigums bija J.Poļakova teātra izrādes 

„Klasesbiedri” apmeklējums Krievijas armijas teātrī, vienā no lielāka-

jiem Eiropas teātriem. 

Nākamo dienu pavadījām Jauniešu jaunrades pilī, kur 

kopā ar bērniem no Krievijas apmeklējām jaungada pasākumu un 

diskotēku. Savukārt mūsu skolotājiem šai laikā bija meistarklase un 

ekskursija. Likās interesants svētku organizēšanas veids – pirms 

galvenā pasākuma bija vēl kāda izprieca. Piemēram, kad atbraucām 

uz Maskavas mēra eglītes sarīkojumu, pirms teatralizētās lāzergais-

mu izrādes mums laiku kavēja klauni ar dresētiem kaķiem. Bez šau-

bām, katrā sarīkojumā saņēmām arī jaungada dāvanu. 

Pati olimpiāde risinājās tikai trešajā dienā - tās organizatori 

gribēja, lai mēs iepazītos, jo uz olimpiādi bija ieradušies deviņpa-

dsmit 8. -11.klašu skolēni no dažādām valstīm. Atklāšanas ceremo-

niju vadīja Tatjana Sudeca (Татьяна Судец), viņas goda viesis bija 

komponists Grigorijs Gladkovs (Григорий Гладков). Katrs skolotājs 

iepazīstināja ar savu skolēnu. Uz skatuves bija izvietoti mūsu valstu 

karogi. Bet Sala tēvs un Sniegbaltīte mums novēlēja veiksmi. 

Pirms aizbraukšanas vakariņu laikā starp skolēnu un sko-

lotāju komandām tika noorganizētas jautro un atjautīgo sacensības. 

Protams, apmainījāmies ar internetadresēm, dāvinājām suvenīrus, 

atmiņai fotografējāmies. Organizatoriem bija izdevies mūs sadrau-

dzēt, un tāpēc visi jutāmies kā uzvarētāji. 

Tiem, kas vēlas paciemoties Maskavā, varu ieteikt interne-

ta adresi www.svetozar.ru , kur var reģistrēties un atbildēt uz neklā-

tienes kārtu jautājumiem. Uzdevumi, protams, nav vienkārši, taču, 

tos pildot, pavadīto laiku kompensēs gan jaunas zināšanas, gan 

iespēja apmeklēt Maskavu. Lai veicas! 

Viktorija Kabare, 11.klases skolniece 

По устоявшейся в нашей школе 

традиции ученики 8-9 классов 13 января 

праздновали Старый Новый год.  

Волшебный дракон принес каждому 

участнику вечера предсказание: кому –

отличные оценки во втором семестре, кому 

– хорошее настроение. Тон 

вечеру задали веселые игры и 

состязания. Мы «ходили по 

льдинкам» на скорость, 

соревновались в ловкости под 

музыку, проводили конкурс со 

«снежинками».  

Вечер закончили веселой 

дискотекой ,  потом 

довольные и усталые отправились по 

домам.  

  
Foto: Inna Kabare 

 
 

12января участники кружка «Русский фольклор» были 
в гостях у Силаянской основной школы на праздновании 
Рождества Христова. Мы  с удовольствием посмотрели 
инсценировку в исполнении 
учеников воскресной школы 
Москвинской общины  и с 
восторгом слушали церковные 
песнопения мужского хора 
староверов из Даугавпилса. 

Инна Кабаре 
Foto: Inna Kabare 

Foto: Inna Kabare 



           Jau sesto gadu pēc kārtas ir izskanējis Riebiņu novada domes, Galēnu kultūras biedrības un Galēnu pamat-
skolas rīkotais Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, kas veltīts novadniekam, reliģiju pētniekam, filozofam un dzej-
niekam Robertam Mūkam. Konkursam ir plaša rezonanse un ģeogrāfija, jo tika iesūtīti 266 darbi no Latvijas sko-
lām.  Konkursa tēma: „Skani kā uzvilkta stīga, atbalso visu, kas ap tevi, virs tevis, zem tevis!”  
 Riebiņu vidusskolas skolēni piedalījās šajā konkursā ar pieciem jaunrades darbiem gan dzejā, gan prozā, 
gan arī tik modernajā dzejprozā. 
 8.-9. klašu grupā atzinību saņēma 9.a klases skolniece Daiga Golubeva par dzejoli „Paveries apkārt”, pa-
teicība ir 9.a klases skolniecei Andrai Strukai. 
 Vidusskolas grupā atzinība ir 12.a klases skolniecei Agnijai Znotiņai par jaunrades prozas darbu „Es ska-
nu laikā”, bet pateicības ir 11. klases skolniekam Jāzepam Laizānam un 12.a klases skolniecei Vijai Strukai.  
 Arī Rēzeknes augstskola vērtē darbus un apbalvo savus favorītu. Par skandalozu šogad ir atzīta 11. klases 
skolnieka Jāzepa Laizāna dzejproza „Redz, kā!”, un viņš saņēma Rēzeknes augstskolas īpašo godalgu. 
 Riebiņu novada dome atsevišķi vērtēja mūsu novada skolēnu jaunradi, atzīmējot katras skolas labāko dar-
bu. Riebiņu vidusskolā par tādu tika atzīts 12.a klases skolnieces Agnijas Znotiņas darbs. 
 Pateicamies konkursa organizētājiem, sponsoriem un Galēnu pamatskolas kolektīvam par konkursa organi-
zēšanu un jauko pasākumu 2012. gada 20. janvārī. 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane  

 
Agnija Znotiņa 

Es skanu laikā 
 

Cilvēks ir kā paša Dieva rokas radīts smalks mūzikas 
instruments, kurš klejo pa nezināmo pasauli, dāvājot citiem savu 
skaisto mūziku. Bet kas gan tie abi kopā būtu, ja tiem nebūtu 
paša galvenā šī brīnuma radīšanai- stīgu. Jo tieši šie smalkie zel-
ta pavedieni, kopā austi, piepilda mūsu sirdis ar tik brīnišķīgo 
skaņu.  

Es varētu būt kāda vien vēlos, taču, ko tas dotu, ja man 
nebūtu nekā, ar ko to izteikt vārdos- manu stīgu- manas spilgtās, 
dzidrās un tīrās balss, kas piepildītu ar saviem dimantiem visu 
plašo pasauli. Tā tik rūpīgi kopta kā māmuļas kumeļš un dzidra 
kā burbuļojoša strautiņa ūdens. Pat visskaistākā debesu zvaigzne 
nespētu aizēnot tās spožumu, jo tās samtu un gaišumu var sa-
just jau no tālienes. Tā eksplodē kā pats salūts, izkaisot savus 
zelta zibšņus skaidrajā atmosfērā, ielīstot ikviena cilvēka sirdī. Tā 
atbalso visu, kas man apkārt, virs manis un zem manis, jo nebai-
dās ļaunu acu skatu. Tā zina labāk par mani, ka skaistajam jāļauj 
traukties plašajos pasaules tālumos. Tur, kur kalnu un mežu pa-
kājes atbalsos to vēl tālāk kā skaistu putna dziesmu, kas skanēs 
tālu jo tālu. Tā netop ieslēgta sirds dziļumos un nemirst bezgalī-
gajā tukšumā, tā dzīvo manī un atskaņo itin visu, kas ir man 
apkārt. 

Atskaņo, atskaņo atbalss to skaisto mierpilno mūziku, 
tos debess skaidros vārdus, ko reiz klusībā es teicu savam sapņu 
princim, to domu skaistumu, kas mīt manī, jo brīnumus uz papīra 
lapas es radīt spēju un ļauj, lai patiesību košo nu visi dzird. Pie-
tiks izlikties un ievērot miera stāju, - laiks, lai citi redz to, kas 
apslēpts manī. Spoguļa otru pusi, kas vienmēr aizklāta top, jo 
pārāk satraucoši ir būt sev pašam, kad visapkārt tik daudz mas-
ku. 

Atbalso to, kas ir virs manis. To, ko redz, jūt un pauž 
mana dvēsele. Tā virs manis mīt, citā laikā un telpā dzīvo jau no 
pašiem pirmsākumiem. Tā savienota ar neredzamu pavedienu un 
jaunas skaņas to nes no tai tik zināmas pasaules. Tā redz ko 
citu, jūt ko citu, ne to, ko es, taču ir daļa no manis. Staigā pa 
drūmo zemes virsu tāpat kā es, tik man paralēlā pasaulē. Tā 
nepatur visu sevī, bet gan ļauj tam lidot augstu padebešos. 

Ja pavisam skumji man top, tad zinu, kādam sliktāk 
nekā man šobrīd klājas. Ieklausos es zemes vaidos, zem kuras 
nepieņemto cilvēku dvēseles mokās un pēc vainas izpirkšanas 
iespējas lūdzas. Tās savus grēkus izpirkt nespēj, tāpēc sodītas 
starp brīvajām un savaņģotajām dvēselēm dzīvot. Kļūdas tās 
pašas pieļaut nedrīkstu es, lai postā savu dvēseli nenovestu. Jāiz-
pērk sava vainas apziņa un pāri darītais, lai atlaisti tiktu mani 
grēki, ne papildinātu to sarakstu. Tikai tas, kas nācis no tīras 
sirds, manu balsi dzidru darīt spēs, jo tikai tam kāda vērtība šeit 
pasaulē vēl ir. Ļauj manai balsij brīvai tapt un kā instrumenta 
stīgām skanīgai būt. Skani kā uzvilkta stīga, atbalso to, kas ir ap 
mani, virs manis un zem manis, lai manu bagātību citi saskatīt 
spētu, to, ko varbūt pamanījuši tie nebija! 

 
Jāzeps Laizāns 

Redz, kā! 
 

 Jauni puiši Rīgā skrēja un tad visi suņi rēja. Ne tur rēja, 
ne tur skrēja, bet gan visi visu spēja. Tie tik spēja visu darīt, to, 
ko neprot citi vīri. Vīriem nav tas arī jāspēj, jo tiem nemaz laika 
nav.  
 Tu, mazā, vēl tik audz un tik raibo vistu žņaudz. Vistu 
taču nedrīkst žņaugt, kā tad, mazā, tā var augt! Augot vista liela 
kļūs un no kreisās puses žūs, jo tai caurums dibenā. Dibenā ir 
tāda kaka, ka pat smukāka ir laka. Laka esot cara laika un tai 
pretī veča jaka. 
  Vecim jauda kājās, jo tā māte rājas, ko tie jaunie jājas. 

Plikas kājas, plašas mājas un tie vecie tur tik rājas. Norāja tie 
vienu dēlu, jo tas ēda gaļu jēlu un uz mājām gāja vēlu. Ne tur 
gāja mājās vēlu, ne tur ēda gaļu jēlu, bet no akas spirtu smēla un 
uz savas mēles lēja. 
  Aplējis es savu mēli, atcerējos vienu spēli, kuru spēlē, 
dziedot skaļi šādu dziesmu: „Skani, skani jel man, skani tā kā 
stīga uzvilkta, atbalso visu, kas ap tevi, kas zem tevis, un tad to 
vēl, kas virs tevis un pie sevis.”   
 Kad dziedi šo skaisto dziesmu, tad meklē spožu iesmu, 
aizdedzinot aiz sevis liesmu. Aizdedzinot to sārto liesmu, tad tu 
domā kādu dziesmu, kas to liesmu vairotu. Un tad dari to, ko 
gribi, aiznesot man labu vārdu, jo es kausēju vēl skārdu, kuru 
lietošu pie stīgas, kura skaņu atbalsotu un man domas raisītu. 
  Tāpēc skani kā uzvilkta stīga, atbalso visu, kas ap jums, 
mani mīļie, kas virs jums, mani dārgie, kas zem jums, mani jau-
kie. Labāk skani kā uzvilkta stīga, ne saki frāzi šo: ,, Es tev sa-
ku: ej tu bekot - un tu domā man vēl sekot’’, jo šī frāze aizskar 
visus, kas ap tevi, kas virs tevis, kas zem tevis un pie sevis. 
 Pabeidzu es spēli šo, skaļi kliedzot, ej tu nost un pa svēt-
kiem kost. Kodu vistai kājā, bēgu skaļi mājā, zobi sāp, nagi niez, 
visas vistas raud. Vistām visas kājas sāp un tik kliedzu: kāp tu 
nost un tu beidz man rokas ost. Rokās nekā laba nav, jo man 
baba ļoti laba, jo tai rados bija žaba. 
  Labumu es mēru titros un vēl izsniegtajos litros par dar-
biņa darīšanu un vēl putras vārīšanu. Putru vāru mazā katlā, jo 
man lielāka pat nav. Visiem katliem beigas, jo tai putrai rei-
bums, kurš man saka: atbalso visu, kas ap tevi, kas virs tevis, 
kas zem tevis un pie sevis. Reibumā tā murgot prot, tā kā stīga 
izvilka. Uzvelkot stīgu, tu, draudziņ, ieraugi Rīgu - skaistu kā 
slaistu, lielu kā gerevņas ielu, reizē arī mazu kā kaimiņpuikas 
kazu, smaidošu un zaļu, dodot brīvu vaļu. Dod man, mīļo pilsē-
tiņ, brīvu vaļu visu gadu, lai es apskatītu stradu, kas man atgādi-
na radu.  
 Radu man ir ļoti daudz, jo tu, draudziņ, vēl tik audz un to 
stīgu uzvilkt sāc, un uz pusnakti tu skaļi krāc. Laikam tevi dar-
biņš spiež apbalsot visus, kas ap tevi, kas virs tevis, kas zem 
tevis un pie sevis. Viņš tev neliks mieru, jo tu apēdi man sieru, 
kurš bija domāts zakuskai un lai spēku vairotu tā, kā dzeda mei-
tas dēls, kurš ar dēli nosita smuku dēli. Tāpēc saku frāzi šo: at-
balso visu, kas ap tevi, kas virs tevis, kas zem tevis un pie sevis! 
Skani jel skani un neaizmirsti mani! 

Daiga GolubevaDaiga GolubevaDaiga GolubevaDaiga Golubeva    
Paveries apkārt!Paveries apkārt!Paveries apkārt!Paveries apkārt! 

    
Tu! Jā, TU! 
Paveries sev apkārt! 
Ko tu redzi? 
Pelēka... drūma... nomākta 
Ikdiena! 
RUTĪNA! 
Aizvien dziļāk tu slīksti tajā, 
Tu tai pakļaujies, 
Bet - NĒ! 
Tev jākrāso! 
Ņem otu, košas krāsas, 
KRĀSO! 
Krāso vietas, lietas, cilvēkus, 
Krāso emocijas, jūtas un izjū-
tas, 
Krāso debesis, mākoņus, zemi 
un zāli, 

Krāso darbus, piedzīvojumus un 
pārdzīvojumus! 
KRĀSO! 
Esi mākslinieks - zīmē savu 
dzīvi, 
Esi dzejnieks - saceri savu stās-
tu, 
Esi mūziķis - radi savu dzies-
mu, 
Vienkārši - ESI! 
Bet neaizmirsti palūkoties ap-
kārt, 
Paskaties... 
Dzīve ir skaista! 
Priecājies! 
Un galu galā,  
Skani kā uzvilkta stīga, 
Atbalso visu, kas ap tevi, virs 
tevis, zem tevis! 



Laura Golubeva mācās 10.klasē 
un par labām sekmēm mācībās saņem sti-
pendiju. Meitene uzskata, ka stipendija ir 
ļoti nozīmīga motivācija darīt labāk, cen-
sties būt labākai, jo to piešķir tikai vienam 
cilvēkam no klases. Laura saka: „Savu sti-
pendiju tērēju dažādi. Pirmā semestra sti-
pendiju pieliku klāt iepriekšējiem krāju-
miem un nopirku sev jaunu datoru. Daļu no 

naudiņas izmantoju, lai sarūpētu Ziemassvētku dāvanas ģime-
nes locekļiem. Līdz ar to man nevajadzēja lūgt naudu vecā-
kiem, bet varēju visu iegādāties par pašas nopelnīto. Domāju, 
ka tagad atkal turpināšu krāt, lai iegādātos kādu kārotu lietu. 
Lai gan stipendija ir vien desmit lati mēnesī, tomēr ar to pie-
tiek, lai motivētu darīt vairāk un godīgi tos nopelnīt. Paldies arī 
novada domei un mūsu skolas direktorei, kas ir parūpējušies, 
lai būtu iespēja šādu stipendiju saņemt.” 

 

 
Arina Rub ļova ir 11.klases skolniece:  
„Es ļoti priecājos, ka mūsu skolā ir stipen-
dija labākajiem vidusskolēniem. Agrāk 
nesekoju klasesbiedru sekmēm, bet tagad 
stipendija motivē mācīties labāk par citiem. 
Savu naudu krāju, pagaidām nav nekādu 
plānu, kur to iztērēt, bet domāju, ka tas būs 
kaut kas lietderīgs. Iesaku arī citiem gūt 

labākas sekmes mācībās un parādīt savas spējas.”  

12.a klases skolniece Vija Struka , kas  stipendiju 
par vislabākajām sekmēm mācībās saņem jau otro 
gadu, atzīst, ka ir gan gandarījums par paveikto, 
gan iemesls censties. „Tā man ir balva par labiem 
rezultātiem mācībās. Savu naudiņu krāju, lai vē-
lāk nopirktu kaut ko noderīgu un pateiktu, ka to 
esmu nopelnījusi ar mācībām. Vispār uzskatu, ka 
stipendija ir papildus stimuls mācīties, kā arī patī-
kama atzinība centībai un uzcītībai. Manuprāt, arī 
turpmāk jārod iespēja finansēt labākos skolas 
audzēkņus, tas mudina pacensties un neslinkot.” 

Trešdien, 18. janvārī, mēs, vidusskolēni, devāmies 
uz diezgan neierastu stundu – uzņēmējdarbība.  

Šī stunda tiešām bija interesanta. Vispirms jau pats Neils 
Balgalis... Ienākot klasē, uzreiz varēja redzēt, ka mūs gaida kaut 
kas īpašs, jo es sastapu interesantu, jauku un komunikablu cilvē-
ku, – tāds bija mans pirmais iespaids. Un tas mani nepievīla. Tā 
bija tikai viena mācību stunda, kas likās ļoti īsa, jo ne mirkli nebija 
garlaicīgi.  

Pirmkārt, lektora stāstījums mazliet mainīja manas domas 
par nākotni. Es redzu, ka mūsu Riebiņu novadam ir daudz perspektīvu un interesantu nākotnes 
plānu, ko vajag tikai realizēt. Es netīkoju pamest savu dzimto novadu, par braukšanu uz ārzemēm 
jau nemaz nerunājot. Protams, vēlos studēt, bet tepat, Latvijā. Un šīs 40 minūtes lika vēl vairāk no-
stiprināties domai: jāpaliek Riebiņos un jāstrādā, lai veidotu mūs un mūsu apkārtni vēl labāku.  

Otrkārt, tas lika paprātot: varbūt arī es vēlos kļūt par uzņēmēju, veidot un darīt kaut ko līdz-
īgu? Kas to lai zina, kā nākotnē sanāks... Bet tādu iespēju es neizslēdzu.  

Un, treškārt, stundas laikā izskanēja brīnišķīga ideja: sākt mācīt uzņēmējdarbību skolās. Kaut 
ko tādu es  noteikti apmeklētu un mācītos ar vislielāko prieku!  

Es saku paldies skolas direktorei Inetai Anspokai, kas noorgani-
zēja mums šādu tikšanos, un pal-
dies, bez šaubām, arī Neilam Bal-
galim, jo šī uzņēmējdarbības stun-
da bija saistoša, lika daudz pārdo-
māt un iespaidoja ļoti pozitīvi. 
 

Laura Golubeva, 10.klases skolniece 
 

Foto: no skolas arhīva 

Foto: Rita Pudāne 

Jau ar pagājušo mācību gadu Riebiņu novada pašvaldī-
ba sniedz iespējas saņemt ik semestra labāko vidusskolēnu 
stipendijas. To mērķis ir uzlabot audzēkņu mācību rezultātus,  
motivēt  veikt jauniešus savu darbu pēc iespējas labāk un par 
to justies novērtētiem. 

Ko par pašvaldības piešķirtajām stipendijām saka paši 
skolēni? 

 



No mini kadetu atklātā čempionāta galda tenisā 

Ungārijā, kuras norisinājās no 5.līdz 8. janvārim, 

atgriezusies Rasma Ormane. Rasmas treneris Anatolijs Isajevs ir 

gandarīts par sportistes sniegumu: «Prieks, ka Rasma centās no 

visas sirds. Tiešām bija patīkami vērot viņas spēles.» Konkurenti 

Rasmai šajās sacensībās bija visi spēcīgākie galda tenisa kadeti 

Eiropā. Pieredzes gūšanai tas bija ideāls turnīrs. Prieks, ka Ras-

ma visu to izturēja, un šķiet, ka tagad daudz ko ir pārvērtējusi un 

sapratusi.» Sacensības bija ļoti profesionāli organizētas. Tās no-

risinājās Ungārijas olimpiskajā centrā Tatu pilsētā, kur trenējas 

visi olimpieši. Tas ir milzīgs sporta komplekss, kurā ietilpst gan 

airēšana, vieglatlētika, baseins, futbols u.c., gan arī viesnīca un 

restorāns. Tā vien jau ir vērtīga pieredze - piedalīties tik augstas 

klases organizētās sacensībās prestižā vietā.  

 

 
2012. gada 3. janvārī mēs izbraucām uz Ungāriju. Šī brauciena 

mērķis nebija apskatīt valsti, bet gan piedalīties starptautiskajās 

galda tenisa sacensībās. Ceļā mēs autobusā pavadījām 24 stun-

das. Pa to laiku mēs izbraucām cauri Latvijai, Lietuvai, Slovāki-

jai, Polijai un pašai Ungārijai. 

Mēs dzīvojām pilsētā, kuras nosaukums ir Tata. Brauciens bija 

ļoti gaidīts, jo katru dienu negadās doties uz Ungāriju. Sacensī-

bas gan bija saspringtas un smagas, tur piedalījās ap 300 dalīb-

nieki no 21 valsts. Mans dalības numuriņš bija 240.  

Kopumā man patika, un es ieguvu jaunu pieredzi. 

Rasma Ormane, 5.klases skolniece 

 

17.janvār ī risinājās Pre-

iļu, Līvānu, Riebiņu, Vār-

kavas un Aglonas novada 

skolu sporta spēles volej-

bolā Galēnu pamatskolas 

sporta zālē. Mūsējie 

(skolotājs Anatolijs Isa-

jevs) tajās izcīnīja 3. vietu. 

Preiļu novada jauno 
vieglatlētu sacensību 

„Maz ā balva” 
2.kārtas Preiļos 

26.janavār ī dalīb-
nieki no Riebiņu 

vidusskolas 
(skolotāja Skaidrīte 

Vulāne) 

Skolēns Klase Vieta Disciplīna 

Juris Vaivods 3.     

Pjotrs Hritonenko 3. 3. 1000 m skrē-
jiens 

Armands Briška 4. 2. Lodes grūšana 
Laura Stabulniece 4. 2. 60 m b/

skrējiens 
Adrians Bergmans 4. 1. Lodes grūšana 

Mareks Pastars 3.     

Viktorija Pauniņa 3. 3. Lodes grūšana 

Dainis Malina       

Viktors Plaunovs       

Aleksandrs Danilovs       

Evija Meluškāne 6.     

Natālija Hritonenko 6. 1.vieta 
 
3.vieta 
 
3.vieta 

60 m b/
skrējiens 
1000 m skrē-
jiens 
Lodes grūšana 

Kristaps Lisicins 5.     

Mareks Cakuls       

Sveicam! 
• Viju Struku, 12.a klases skolnieci, ar iegūto 3. vietu starpnovadu olimpiādē vēsturē (skolotāja Ināra Dronga) 
• Jelenu Kolesnikovu, 10. klases skolnieci, ar iegūto 1. vietu starpnovadu olimpiādē krievu valodā (B grupa) 
(skolotāja Inna Kabare) 
• Viktoriju Kabari, 11. klases skolnieci, ar iegūto 2. vietu starpnovadu olimpiādē krievu valodā (B grupa) 
(skolotāja Inna Kabare) 

 
27. janvārī LNB Bērnu Literatūras centrā uz "Lielo bibliotēku sanākšanu" no dažādām Latvijas vietām bija sabraukuši aptuveni 

100 bibliotēku pārstāvji. To organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un 
Latvijas Bibliotekāru biedrību. Bibliotēku sanākšana vienoja trīs projektu dalībniekus: akciju „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO 
Pasaules mantojuma izzināšana” un „Bērnu/Jauniešu žūrija 2011” dalībbibliotēkas, kā arī UNESCO iniciatīvas "Stāstu bibliotēkas" 
dalībbibliotēkas.  

Riebiņu vidusskola piedalās akcijā „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”, un skolas bibliotekāre 
Anna Meluškāne apmeklēja šo pasākumu. 


