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Ja Sveču dienā silts un saulains laiks, 

būs agrs pavasaris.  

Ja Sveču dienā saule uzspīd tik daudz, 

ka zirgu var apseglot, būs gana saules 

arī siena pļaujas un rudzu ziedēšanas laikā. 

Ja pirmā februārī zvaigžņota nakts, būs 

vēls pavasaris. 

Kad kaķis februārī gozējas saulē, tad martā 

tas lien aizkrāsnē. 

Miglains februāris sola visam gadam daudz 

lietus. 
(Latviešu tautas ticējumi) 

28. janvārī Riebiņu vi-

dusskolas bibliotēkas 

lasītāju pulkam pievieno-

jās pirmklasnieki. Nu jau 

pirmās klases skolēni labi 

lasa un daţi pat piedalās 

Bērnu ţūrijas aktivitātēs. 

Pirmklasnieki apmeklē-

ja nodarbību „Pirmā 

tikšanās ar skolas bibliotēku”, kur uzzināja, kā vajag rūpēties 

par grāmatām, uzvesties bibliotēkā un kārtot grāmatu plauktus. 

Mēs zīmējām, krāsojām un stāstījām par grāmatām.  

Visi bija malači!  

Skolas bibliotekāre Anna Meluškāne 

Pirmklasnieki tikuši galā ar uzdevumiem! 

Janvāra nogalē izglītības iestādēs noslēdzās atbalsta programma „Skolas auglis”. At-

balsts dārzeņu un augļu iegādei skolām būs pieejams arī nākamajā mācību gadā. 

Pavisam nemanot aizskrējis laiks no 1. oktobra līdz 24. janvārim, kad arī mūsu skolā 1.- 

9.klases skolēni gardu muti tiesāja zemnieku saimniecības „Eži” piegādātos ābolus. Kat-

ra šīs programmas dalībnieku puse saņem savu gandarījumu: bērni – garšīgu kārumu, kas 

audzēts tepat, Latgalē, un bagāts vitamīniem, piegādātāji – prieku, ka var realizēt tik de-

rīgā veidā savu preci, ēdnīcas darbinieki – apmierinājumu, ka bērniem sārtāki vaigi un 

roka lieku reizi nestiepjas pēc ne tik ļoti veselīgās smalkmaizītes. Jauki, ka līdzās šīm 

visai praktiskajām lietām programma „Skolas auglis” paredz arī to, ka bērniem jāpilnvei-

do savas zināšanas par augļiem un veselīgu uzturu.  

Tā kā skola programmā iesaistās jau ceturto gadu, tad esam uzkrājuši zināmu pieredzi arī 

tās izglītojošajā daļā: katru gadu organizējam tirdziņu, stafetes, klases stundas, kā arī iz-

stādes sākumskolai un mini ZPD prezentācijas pamatskolai. Šogad programmas „Skolas 

auglis” noslēgumā skolas 1.stāvā skatāma sākumskolēnu zīmējumu izstāde „Dārza ceļve-

dis”, bet pamatskolas skolēni 5.februārī demonstrēja savas zināšanas un varēšanu, prezentējot savus pētnieciskos darbus par 

augļiem, dārzeņiem un ogām. Kopsummā vislabāk veicās 7.klasei (audz. N.Smukša), bet individuāli gribas īpaši pieminēt Mar-

garitu Zakutajevu, Mareku Pastaru (5.klase), Rasmu Ormani, Austru Katkeviču, Darju Komlačevu, Diānu Harlamovu, Ernestu 

Zalānu (7.klase), Eviju Meluškāni, Lauri Uzulnīku, Jāni Kokinu (8.klase) un Elīnu Cakuli (9.klase).  

Cerams, ka arī nākamgad, kā jau plānots, šī programma darbosies un  mēs nepaliksim malā. 

Šobrīd paldies skolas direktorei par uzņēmību, paldies zemniekiem par veselīgo un garšīgo produkciju, paldies ēdnīcas 

darbiniecēm, kas nesavtīgi un nerimstoši rūpējās par augļu sadali, paldies arī pašiem bērniem, kas labprāt iesaistījās izglītojoša-

jā programmas daļā! 

Rita Pudāne, direktora vietniece audzināšanas jomā 

7.klases skolēni pēc prezentācijas ar 

audzinātāju Natāliju un vienu no žūrijas 

komisijas locekļiem—skolotāju Gunti. 
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7.februārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” 

Rēzeknē aicināja  Latgales reģiona 

mācību iestāžu skolēnu mācību uzņēmumus (SMU), SMU konsultantus, skolo-

tājus, visus interesentus piedalīties Lat-

gales reģiona Skolēnu mācību uzņēmu-

mu gadatirgū „Ar mīlestību veidots”. 

Gadatirgū varēja iegādāties oriģinālas dāvanas, suvenī-

rus Valentīndienas noskaņās un daudzas citas saimniecī-

bā noderīgas lietas, ko radījuši Latgales reģiona mācību 

iestāţu audzēkņi. To vidū bija arī mūsu skolas divu SMU 

„Origami darbnīca” un „Happy ballo- ons” pārstāves: 

Karolīne Volkova (9.klase) un Laura Otsone 

(11.klase). SMU darbu skolā konsultē un jaunos uzņē-

mējus atbalsta skolotājas Inna Zenovje- va, Alla Solovjo-

va un Ruta Vjakse. 

Kā atzina skolotāja Inna, piedalīšanās gadatirgū sniedz 

tādas kā komunikācijas prasmju pilnveidošana, pieredzes bagātināšana, jauni un interesanti kon-

takti, inovatīvas idejas un iedvesma. 

Gadatirgū darbojās arī ţūrijas komisija, un labākie SMU ieguva Diplomus un simpātiju 

balvas daţādās nominācijās: 

 Inovatīvs produkts/ Inovatīva biznesa 

ideja 

 Videi draudzīgākais produkts 

 Sociāli atbildīgākais SMU 

Labākā pārdošanas komanda 

 Labākais stends 

 Labākā dāvana „Ar mīlestību veidots” 

Mūsējie mājās pārveda nominantu speciālbalvu 

un Diplomu par labāko stendu. Lai to saņemtu, 

stendam bija jāatbilst daudzām prasībām, kā 
inovatīvs un atraktīvs, vizuāli un funkcionāli saistošs dizains, pieejami SMU un produkta 

reklāmas materiāli, pamanāma, saistoša, nozīmīga konkrētam produktam reklāma, veiksmīgs korporatīvais tēls, kas atbilst produk-

ta mērķauditorijai. 

  

Karolīne, stends, balva un Diploms. 
Mūsējie ar balvām un Diplomu. 

Karolīne. 

Žūrijas komisija. 

Sava zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanas proce-
sa noslēgumā man, Laurai Golubevai, 2014.gada 10.februārī radās 
lieliska izdevība klātienē tikties ar mūsu izcilo novadnieku Jāni 
Streiču, jo Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs organizēja 
izstādes „Labas! Sveiki!” noslēguma pasākumu, uz kuru bija uzai-
cināti Lietuvas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis, Jānis Streičs un 
arī pazīstamais Latgales mākslinieks Oskars Zvejsalnieks.  

Man bija liels pagodinājums tikties ar pazīstamo kinore-

žisoru. Tas bija pozitīvu emociju pildīts, izzinošs pasākums, tur-
klāt ar iespēju intervēt pašu Jāni Streiču! Režisors un mākslinieks 
labprāt piekrita sarunai ar mani. Protams, šādu iespēju nekādā 
gadījumā nedrīkstēja laist garām. Visiem zināmais kinorežisors 
izteica pateicību gan mutiskā, gan rakstiskā veidā par to, ka es 
izvēlējos tieši viņu par sava zinātniski pētnieciskā  darba iedves-
motāju. Es intervijā uzsvēru režisora piederību Latgalei, Riebiņu 
novadam. Ļoti patīkami bija dzirdēt tikai pozitīvas atsauksmes par 

Riebiņiem viņa atmiņās 
un tagadnes redzējumā. 
Laura: Ar ko Jums sais-
tās Riebiņi un Riebiņu 
novads?  
Jāni Streičs: Viennozīmīgi 
pirmais, kas nāk prātā ir 
skola. Pēc tam arī vecā 
muiža. Pirmā iešana bija 
arī uz vienu skolas balli, tā 
bija skolotāju balle, bet tur 
jutos tiešām kā tādā muižā 

vai pilī, daudz ko vēl 
pasaulē nebiju redzē-
jis. Otrais – manu sko-
las gaitu laikā bija 
pionieru organizācijas. 
Bija pionieru vienības 
un arī salidojums, un 
tad es biju triju skolu 
pionieru apvienotās 
vienības vadītājs: Sila-
jāņu, Riebiņu un Gaiļ-
muižas skolu vienības priekšsēdētājs. Un kāreiz šī vienība, man patei-
coties, ieņēma pirmo vietu rajonā.  
Tad vienmēr, kad braucu garām, man prātā nāk tā muiža un parks, arī 
baznīca. Nākošais, kas saistās ar Riebiņiem ir padomju laiku bagātais 
kolhozs, kuru vadīja Kavinskis. Viņš bija izveidojis tādu kino nama filiāli, 
visas filmu pirmizrādes notika tieši Riebiņos. Tur bija laipna uzņemša-
na, trūkuma gados arī daudz ko garšīgu iedeva līdzi, piemēram, linsēk-
lu eļļu.  
Laura: Kādas asociācijas un atmiņas Jums nāk prātā tieši ar Riebi-
ņu vidusskolu? 
Jānis Streičs: Kopā ar kādreizējo skolotāju Staričenoku bijām partneri, 
teātri spēlējām Preiļos, un, pateicoties tai izrādei, es arī aizbraucu uz 
Rīgu. Viņa bija lieliska, izcila aktrise. Un, protams, vēl daudzi citi kolēģi, 
kas tur tajā manā laikā strādāja.  
Laura: Ko Jūs novēlētu Riebiņu jauniešiem?  
Jāni Streičs: Es novēlu meklēt laimi tur, savā pusē, savā novadā. Tas ir 
ļoti bagāts tāpēc, ka nav izpostīts. Tur ir tīra un sakopta daba, veselīgi 
un smaidīgi cilvēki. Lai viņi pēc iespējas ātrāk atklātu to, ka nekur nav 
tik labi kā Riebiņos! 

Laura ar Jāni Streiču un Rutu Vjaksi, sava 

darba vadītāju. 

Intervijas laikā. 



 Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras 

laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā 

vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Karjeras 

izglītības akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profe-

siju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties pro-

fesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum nākotnē, lai stipri-

nātu jauniešu uzņēmību un iedvesmotu uzņēmējdarbībai! 

 Ēnu dienā par „ēnu” varēja kļūt ikviens mūsu skolas 9. – 12.klašu skolēns. Vortālā 

www.enudiena.lv bija publicētas Ēnu dienas vakances. Katrs skolēns varēja pieteikties vai arī pats 

atrast sev ēnu devēju.  

 Akcijas organizatori ir biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvi-

ja (JA-YE Latvija) un Swedbank. Mūsu skolēnus Riebiņos atbalstīja novada dome, Kultūras centrs, bib-

liotēka. Preiļos par ēnu devējiem kļuva Valsts un pašvaldības policijas, poliklīnikas un slimnīcas, Lau-

ku atbalsta dienesta darbinieki. Vēl pētījām friziera, kosmetologa profesijas. Kopā akcijā piedalījās 17 

skolēni. Visaktīvākie bija 10.klases skolēni.  

 Ēnu devēji savās atsauksmēs pozitīvi novērēja un atzīmēja, ka mūsu skolas ēnām raksturīgas 

tādas īpašības kā komunikācijas prasme, spēja pamatot, argu-

mentēt savu viedokli, problēmsituāciju risināšana, pašiniciatī-

va, etiķete. 

 „Mūsu jaunatnei ir jāattīsta tādas prasmes kā atbildība par 

uzticēto, loģiskā domāšana, intuīcija, iniciatīva,” uzsver Ēnu 

devēji. Katram vajag būt apķērīgam un piemēroties mainīgajiem darba tirgus ap-

stākļiem, apgūt jaunas lietas, veiksmīgi sevi prezentēt darba tirgū un nepieciešamī-

bas gadījumā radīt pašam sev darba vietu. 

 Liels paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu skolēnus! 

Inna Zenovjeva, sociālo zinību skolotāja 
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Ēnotāji. 

Kopā ar Cepurnieku ceļoju-
mā devās 2. un 3. klases skolēni. 
Pirms tam bija gan vēl jāizdara ne-
liels darbiņš – mājās jāpagatavo sava cepure un jāpalīdz 
izveidot kopīgo „Cepuru izstādi”. Rezultātā 14.februārī 
izstādē bija apskatāmas 76 cepures un katram pasākuma 
dalībniekam galvā bija oriģināla cepure. 

Cepurnieka ceļojuma laikā bērni iepazinās ar da-
žādu cepuru veidiem, locīja un rotāja cepures, atbildēja uz 
āķīgiem jautājumiem, sacentās, rotaļājās un izbaudīja ko-
pā būšanu. 

Pasākumu palīdzēja vadīt Evija 
un Gunda no skolēnu parlamenta. Meite-
nes bija sagatavojušas interesantu pre-
zentāciju par cepurēm, vadīja un vērtēja 
konkursus un bija labi palīgi skolotājām 
Anitai un Silvijai. 

 
Lūk, ko par pasākumu saka paši 

skolēni!  
Evelīna: Klases vakars bija jautrs. 

Man 
pati-
ka Valentīna ballīte, 
jo abas klases bija 
draudzīgas. DJ Kon-
stantīns lika jautru 
mūziku. 
Anželika: Man pati-
ka konkursi. Mēs 
taisījām cepures un 
rotājām tās. Bija 
jāmin cepuru no-
saukumi, bija jā-

danco ar cepurēm no avīzes, lai tā nenokristu. Bija labi! 
Ritvars: Cepurnieka ceļojumā man patika zviedru 

galds, un es par to uzzināju, ka tas 
nav tur, kur visi sēž 
pie galda. No tā jā-
paņem ēdiens un 
jāiet malā. 
Sintija: Man patika, 
kad visus apbalvoja, 
Visuma cepuri, Zaļo 

domu cepuri un vēl 
citas. Man visvairāk 
patika Valentīndie-
nas cepure. Valen-
tīndienā atnāk mī-
lestība un prieks. 

Agnija: 
Man patika visas 
cepures. Visvairāk 
man patika Labo domu cepure. Skolotāju cepures bija ļoti 
skaistas. Skolotājai Silvijai bija dāmu cepure, bet skolotā-
jai Anitai bija konfekšu cepure. Man patika klases vakars. 

 

Ēnotāji. 

Foto: Inna Zenovjeva 

Ballīte. 

Kopbilde. 

Foto: Silvija Avotiņa 
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Mūsu skolas vidus-

skolēniem pavisam nesen noslēdzies viens no visdarbietilpīgākajiem posmiem mācī-

bu gada laikā – zinātniski pētniecisko darbu izstrāde un aiz-

stāvēšana.  

13.februārī savus referātus aizstāvēja 10.klases skolēni. Vi-

ņu izvēlētās tēmas bija cieši saistītas ar mūsu novada dzīvi, 

kultūru un tradīcijām. Desmitie ļoti atbildīgi un arī radoši 

izturējās pret savu darbu aizstāvēšanas posmu, demonstrējot 

komisijai ne tikai datorprezentācijas, bet arī uzskatāmi parā-

dot daţādus materiālus, kas padarīja viņu uzstāšanos vēl 

saistošāku. 

Gadu no gada uz pieredzes bagātāko 11.un 12.klases 

skolēnu ZPD aizstāvēšanu tiek aicināti arī 9.klases skolēni, lai 

uzzinātu, kāds darba veids ir gaidāms, mācoties vidusskolā. 

17.februārī vidusskolēni aizstāvēja gan projekta, gan zinātniski 

pētnieciskos darbus. Viņu prezentācijas raksturoja dziļa pārlie-

cība un spēja piesaistīt auditorijas uzmanību, ieinteresēt par 

savu darbu. 

Tāpat tradicionāla ir arī 

vecāku, Skolas pado-

mes locekļu, iesaistīša-

nās vērtēšanas komisi-

jas darbā. Šogad tie bija Rolands Naglis, Juris 

Pastars, Imants Kokins un Juris Verza. 10.klases 

prezentācijas vērtēja arī Riebiņu novada izglītības 

jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. Visi 

komisijas locekļi norādīja, ka skolēnu prezentēša-

nas prasmes ir 

kļuvušas augstā-

kas, tajās ir vē-

rojams progress, 

un tas nozīmē, ka jaunieši iegūst to pieredzi, kas viņiem 

neapšaubāmi noderēs turpmākajās izglītības gaitās. 

Laba motivācija darbam pie ZPD ir arī augstskolās studējošo mūsu absolventu vie-

doklis, ka viņi jau skolā ir gu- vuši prasmju pamatus pētnieciskā darba veikšanai. 

Tāpat esam lepni, ka mūsu skolas audzēkņi 20.februārī veiksmīgi startēja 

starpnovadu konferencē Viļānu vidusskolā. Raivis Meluškāns (darba vadītāja –Ārija 

Bergmane-Sprūdţa) ieguva II pakāpes diplomu, bet Oksana Bulova (darba vadītāja – 

Inna Kabare), Laura Golubeva (darba vadītāja –Ruta Vjakse), Evita Daņilova (darba 

vadītāja –Inna Zenovjeva), Jelena Kolesnikova (darba vadītāja –Ruta Vjakse) – III pakāpes diplomu. Kristapam Pastaram (darba 

vadītāja –Ineta Anspoka) – atzinība. Pateicības rakstus saņēma pedagogi – zinātniski pētniecisko darbu vadītāji: I.Anspoka, 

Ā.Bergmane-Sprūdža, R.Vjakse, I.Kabare un I.Zenovjeva. 

Inna Kabare, direktora vietniece izglītības jomā 

Cik rotaļu jūs zināt ? Vai protat tās iemācīt arī ci-

tiem? Un vai par jūsu stāstītajām anekdotēm visi 

smejas, vēderus turēdami? Tieši šīs prasmes—iemācīt rotaļas, stāstīt anekdotes—bija nepieciešamas tiem skolēniem, 

kas piedalās ikgadējos folkloristu konkursos. 

20.februārī „Jumalāni” kārtējo reizi posās uz 

Līvāniem. Šoreiz tādēļ, lai piedalītos Dienvid-

latgales rotaļnieku konkursā, kā arī anekdo-

šu stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis” 

pusfinālā.  

Anekdošu vislabākie zinātāji Elīna Cakule, 

Rasma Ormane un Mareks Cakuls mērojās 

asprātībā ar Vārkavas un Līvānu skolēniem, 

bet rotaļniecēm Elīnai Joņevai, Jacentai Ru-

dzātei, Diānai Berovskai, Evijai Meluškānei, 

Zanei Tešai bija jāiztur Izvaltas, Vaboles, Līvānu, Vārkavas folkloras kopu dalībnie-

ku konkurence. Rezultāti priecē, it sevišķi Rasmas, Elīnas J. un Jacentas iegūtā I pakāpe, tāpat arī jauki, ka Elīnai C., 

Marekam un Diānai ir II pakāpes diplomi, bet Evijai un Zanei – III pakāpe. Malači! 

Vērtēšanas komisija. 

Vērtēšanas komisijai ir ko teikt: 

gan uzslavēt, gan dot padomus 

turpmākajai darbībai. 

Prezentācijas ir interesan-

tas un pārdomātas. 

Mūsu anekdošu stāstnieki. 

Mūsējie. 

Foto: Rita Pudāne 

Foto: Rita Pudāne 



Jau ceturto gadu, pateicoties izglītības jautājumu koor-

dinatores Evelīnas Visockas iniciatīvai un, protams, skolu atsau-

cībai, februārī satiekas Riebiņu novada aktīvākie vecāki, peda-

gogi, pašvaldības darbinieki – skolu dzīves pilnveidotāji.  

„Februāris - ziemas mē-

nesis, bet tajā pašā laikā 

gadskārtu tradīciju, sve-

ču siltuma un mīlestības 

laiks. Lai mums visiem 

izdodas ar savām do-

mām un darbiem vairot 

pasaulē Mīlestību!” ar 

tādu pārliecību un no-

skaņu Riebiņu vidussko-

lā sagaidījām mūsu no-

vada izglītības iestāţu 

padomju dalībniekus uz 

ikgadējo,  tradicionālo 

konferenci februārī. 

Riebiņos skolu padomju 

pārstāvjus negaidīja 

vien pasīva sēdēšana un 

klausīšanās, gluţi otrādi 

– ikviens bija aicināts 

līdzdarboties gan sveču 

liešanā, gan daţādās mācību stundās, gan iepazīstoties ar mācību 

kabinetiem.  

Vispirms konferences dalībniekus sveica Riebiņu vi-

dusskolas padomes locekļi Fredis Bergmans un Imants Kokins 

kopā ar dēliem Arlandu Bergmanu, Jāni, Juri un Kārli Koki-

niem. Lielo un mazo vīru ansamblis dziedāja dziesmu „Skaidruo 

volūda” (muzicēt palīdzēja skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdţa) 

un izpelnījās skatītāju atzinību. Klātesošos uzrunāja Evelīna 

Visocka, uzsverot vecāku milzīgo lomu ikviena bērna dzīvē, 

Riebiņu novada domes izpilddirektors un Riebiņu vidusskolas 

skolas padomes pārstāvis Āris Elsts un mājas saimniece, Riebiņu 

vidusskolas direktore Ineta Anspoka. 

Arī viesu delegāciju pārstāvji, pirms ķērās pie febru-

ārim iezīmīgās sveču liešanas, sveica gan mājas saimniekus – 

riebiņiešus, gan visus sapulcējušos. Sveču liešanas norisi vadīja 

skolotājas Inna Zenovjeva un Ruta Vjakse, un ciemiņiem bija 

iespēja izgatavot īpaši aromātiskas sveces ar garšvielām, kā arī 

meistarot neparastākas formas, pievienojot savam darinājumam 

ledu. 

Pēc šīm aktivitātēm skolēnu parlaments savukārt aici-

nāja viesus pabūt klāt latviešu valodas (skolotāja Irēna Ormane), 

angļu valodas (skolotājas Natālija Smukša un Laila Vibornā), 

krievu valodas (skolotājas Inna Kabare un Anna Meluškāne), 

dabaszinību (skolotāja Digna Prodniece), fizikas (skolotājs Jānis 

Sondors) un matemātikas (skolotāja  Marija Tarasova) mācību 

stundās. 

Pēc noskatītās mācību stundas konferences dalībnieki, 

tiekoties ar skolotājām Solvitu Volonti, Anitu Randari, Silviju 

Avotiņu, Innu Zenovjevu un Allu Solovjovu, iepazinās ar skolas 

ikdienu un diviem skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU) 

„Origami darbnīca” un „Happy balloons”, kas veiksmīgi darbo-

jas mūsu skolā un piedāvā savu produkciju( savdabīgus, oriģinā-

lus dāvanu iesaiņojumus) un pakalpojumus (svētku pasākumu 

noformējumu ar baloniem) visiem interesentiem. 

Konferences otrā daļa bija veltīta pieredzes apmaiņai 

par daţādu projektu realizēšanu skolās, par vecāku un skolas 

sadarbību.  

Tā Sīļukalna pamatskolas prezentācija „Projektu pie-

mēri un pieredze", ko piedāvāja Sīļukalna pagasta biedrības 

„Saulrozītes” valdes 

priekšsēdētāja Ruta Eri-

ņa, pierādīja, ka šejienie-

ši pamatoti var lepoties 

ar daudziem projektiem, 

kas sekmīgi realizēti un 

kas padarījuši mazo un 

lielo Sīļukalna iedzīvotā-

ju dzīvi krāsaināku, no-

drošinātāku. 
Arī  Dravnieku 

pamatskolas demonstrē-

tajā prezentācijā „Skolas loma inovatīvu projektu realizācijā 

vietējā kopienā” (uzstājās Dravnieku pamatskolas skolas pado-

mes pārstāve – skolotāja Ārija Pudule) klātesošie varēja pārlieci-

nāties, cik lielu devumu skolai un sabiedrībai snieguši īstenotie 

projekti. 

Rušonieši var lepoties ar saviem aktīvajiem jauniešiem, 

ko atkal apstiprināja Rušonas pagasta biedrības „Jaunie spērni” 

valdes priekšsēdētājas 

Ineses Šukstas uzstāša-

nās „Arvien jaunas ie-

spējas NVO projek-

tiem”. 

Bet, Riebiņu 

vidusskolas prezentāciju 

„Riebiņu vidusskolas 

vērtīgais fotoalbums” 

skatot un klausoties, 

konferences dalībnieki 

uzzināja par veiksmīgā-

kajiem un aizraujošāka-

jiem vecāku un skolas sadarbības piemēriem.  

Riebiņu vidusskolas skolas padomes priekšsēdētājs 

Rolands Naglis pastāstīja par savu pieredzi, vērojumiem un atzi-

numiem, daloties ar labās prakses piemēriem jauniešu bezdarba 

problēmu risināšanai projekta „EmploYouth: Sustainable 

network of cities and regions tackling youth unemployment” 

ietvaros.  

Paldies visiem, visiem, kas gādāja par šīs tikšanās nori-

si, paldies skolu padomēm par piedalīšanos. Katra tāda sastapša-

nās draudzīgā un radošā gaisotnē bagātina ar pieredzi, idejām, 

pozitīvām emocijām, bet veiksmes stāsti dod ticību saviem spē-

kiem.  

Rita Pudāne, direktora vietniece audzināšanas jomā 
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Vecāki iepazinās ar SMU darbību un 

varēja apskatīt Riebiņu novada vizuālās 

mākslas olimpiādes dalībnieku darbus. 

Konferences dalībnieki ciemojās pie sko-

lotājas Silvijas Avotiņas. 

Konferencē uzstājas Riebiņu vidusskolas 

skolas padomes priekšsēdētājs Rolands 

Naglis. 

Foto: Rita Pudāne 
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21.februāris 

ir Starptautiskā 

dzimtās valodas die-

na. 

Tai par godu un zinot, 

ka 2014. gadā aprit 

300 gadi kopš dzimis 

izgudrotājs un latvie-

šu laikmetīgās litera-

tūras pamatlicējs, 

pirmās ilustrētās ābe-

ces latviešu bērniem 

„Bildu ābice” autors Gothards Frīdrihs Stenders 

(Vecais Stenders) un ka viņa jubilejas gadadiena 

iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014.–

2015. gadam, veidojām ābeču izstādi. Starp ābe-

cēm varēja apskatīt 

pavisam vecas grā-

matas, no kurām kādreiz 

bērni mācījušies lasīt. Tās 

bija gan latviešu, gan krievu 

valodā. Tāpat darinājām 

Riebiņu vidusskolas oriģinā-

lalfabētu. Tā izstrādē visčak-

lākie bija trešās klases sko-

lēni.  

Tāpat jāatzīmē, ka Rīgā Dzimtās valodas 

dienā tika apbalvoti konkursa „Dzimtas stāsti. Ar 

saknēm Latvijā” uzvarētāji. Starp tiem bija arī mū-

sējie – Evija Bergmane-Sprūdža (skolotāja Silvija 

Avotiņa) un Andra Struka (skolotāja Irēna Orma-

ne). 

Izstāde. 

6.klases meitenes un skolotāja Silvija 

kārto ābeces. 

Foto: Rita Pudāne 

Skolēniem 2.semestris ir atbildīgs un saspringts laiks, jo notiek daţāda līmeņa olimpi-

ādes. Mūsu novada skolēni ir aktīvi to dalībnieki un priecē ar saviem labajiem rezul-

tātiem. 

27. februārī Riebiņu vidusskolā norisinājās latviešu valodas olimpiāde 6. un 7. klašu 

skolēniem. Lai mērotos spēkiem dzimtās valodas zināšanās, pulcējās piecu nova-

da skolu pārstāvji. Dalībniekiem bija jāveic daudzveidīgi uzdevumi: no testa par 

teikuma uzbūvi un šifrētas mīklas līdz radošam 

darbam par izlasīto tekstu. Novērtējusi darbus, 

komisija vie-

nojās, ka god-

algotās vietas 

jādala pa klašu 

grupām.  

Rezultātā sest-

klasnieku vidū 

par uzvarētā-

ju kļuva Ieva Kalvāne no Rušonas pamat-

skolas (skolotāja Inta Dumbrovska), Jūlija 

Vaivode no Riebiņu vidusskolas ieguva otro vietu (skolotāja Ţanna Ļebedevi-

ča), bet trešajā vietā Galēnu pamatskolas skolniece Simona Tretjakova (skolotāja Inga Elste). 7.klases grupā vietas 

tika sadalītas šādi: 1.vieta Rasmai Ormanei, 2.vieta Marekam Cakulam (abi no Riebiņu vidusskolas, skolotāja Rita 

Pudāne), 3.vieta Jānim Ciematniekam no Sīļukalna pamatskolas (skolotāja Iveta Broka-Kazāka). Sveicam uzvarētā-

jus un viņu skolotājus! 

Riebiņu novada valodu jomas MA vadītāja Inna Kabare 

Mūsējie  - Jūlija, Rasma un Ma-

reks – saņem diplomus. 

Visi uzvarētāji. 

Foto: Rita Pudāne 


