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Kad dabas pulkstenis 
uz  gaismu stundas sitis, 

es sajūtu no saules pirkstus, 
kas sērsnas garozu 

lauž arī manās krūtīs. 
Un gribas dzīvot vairāk, 

nekā vakar 
un gribas tālāk iet, 

nekā līdz šim. 
Un tad, kad satiksimies vēlāk, - 

kad sniegs 
nāks atkal savu daļu atprasīt, 
mēs zināsim, kur dzīvo gaisma. 

Un mēs to atkal līdzi paņemsim. 
/M. Svīķe/ 

Atbalstot Starptautiskās Humānās pedagoģijas centra  

aicinājumu, visās Latvijas skolās  

2012. gada 1. martā notika  

Labestības stundas!   
 Šī gada devīze: "Vārdu labestība rada uzticību.” 

Vārdus "Brīnums ir starp mums un mūsos, to dāvāt otram – pašu va-

rā" varam dēvēt par šīs dienas vadmotīvu un devīzi mūsu skolā. 

Cilvēks ir brīnums. Brīnums ir arī viņa sirds. Pietiek ar smaidu, ar siltu ro-

kas spiedienu, ar glāstu, ar mīļu vārdu. Tie mums ir klēpjiem, tikai jāprot 

tos dāvināt... 

  

  

 

 

 

 

Skola dzīvo kopā ar visiem mums, kam šeit paiet darba diena. Skola ir tik 

vērtīga, cik vērtīgu to darām mēs ar saviem mācību rezultātiem, ar sasnie-

gumiem sportā, ar apzinīgumu  nodarbībās, ar deju un dziesmu, ar teātra 

spēli.  Darīsim šos darbus arī turpmāk pēc labākās sirdsapziņas ! 

 

„....Neatkarīgi no tā, gaida vai nē no tevis labestību,-dari labu. 

Neatkarīgi no tā, pamanīs labo vai nē,-dari labu. 

Neatkarīgi no tā, pieņems tavu labestību vai nē,-dari 

labu. 

Neatkarīgi no tā, kā tev maksās par tavu labestību: ar 

labu vai ar ļaunu,-dari labu. 

Dari labu, un nevienam nebūs varas pār tavu labestī-

bu.....” 

/Š. Amonašvili/ 

 
 

 

Izrāde "Sprīdītis" viesojas Preiļos 
 "Ikviens no mums ir Sprīdītis kādā 
dzīves posmā.  Kad uzsākam kaut ko 
jaunu, kad meklējam jaunas dzīves 

takas,   
kad uzdodam jautājumus:  

Kas es esmu? Kur ir laime? Kāda ir 
pasaule?  ..Un kur man būtu visla-

bāk...” 
Liekas, ka katrs mēs zinām stāstu par 
Sprīdīti -  stāstu par draudzību, neatlaidī-
bu, pašaizliedzību un uzticību, kuram kā 
vadmotīvs cauri vijas cildinājums uzņē-
mībai, zinātkārei, drosmei, atjautībai, 
labestībai un sirds siltumam, kā arī cilvē-
ciskās alkas meklēt savu Laimīgo zemi. 
Ceļš un tajā sastaptie cilvēki, notikumi, 
situācijas, veido un pārbauda pašu ceļa 
gājēju... Un tikai tā var nonākt pie secinā-
juma, ka, Laimīgā zeme ir tepat, savā 
zemē, pie cilvēkiem, kas tuvi un mīļi, kur 
visvairāk vajadzīgs tieši Tavs veikums.  
Izrāde spēja pārsteigt un izklaidēt, taču 
lika arī padomāt par dzimtenes mīlestību, 
par laimi, ģimeni un vērtībām, kas dzīvē 
patiesi ir svarīgas, arī mūsu skolas 2.-
5.klašu skolēniem. 



 

 

 

 

 

 

Pavasara skatienu jūt debess zilgmē, pavasara elpu jūt gaisā, pa-

vasara mīļumu jūt siltajā saules starā. Bet zeme.. zeme ir ziedu gaidās. 

Domājot par krāšņo ziedoni, katra Riebiņu novada skola darināja kādu no 

pavasara puķēm – sniegpulkstenīti, narcisi, vizbulīti, māllēpīti, pureni un 

pieneni –, ko atvest līdzi uz Rušonas pamatskolu, kur 1.martā notika neie-

rasts, līdz šim nebijis pasākums. Neparasts tādēļ, ka šoreiz kopā apvieno-

jās skatuves runas konkurss un vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Šie 

divi konkursi papildināja viens otru, un skatītājiem neatslāba interese par 

pasākuma gaitu. Apsveicam laureātus: 

• Ernestu Zalānu (skolotāja Rita Pudāne), kurš novadu pārstāvēs 
skatuves runas 2.kārtā; 

• Riebiņu vidusskolas 8. –11. klašu vokālo ansambli (vadītāja Ārija 
Bergmane-Sprūdža) ar izcīnīto II pakāpes diplomu. 

 
Arī pedagogi saņēma pateicības rakstu par mazo un lielo dziedātāju un 

runātāju veiksmīgu sagatavošanu. Mīļš paldies arī Rolandam Naglim par 

ieguldīto darbu! 

Daiga Golubeva 

Karīna Komlačova Elīna Joņeva 
Vera Guļbenova 

Ernests Zalāns 

  

7.marta rītā  ne saukta, ne aicināta pa Riebiņu vidusskolu lidinājās Mazā Raganiņa. Un 
kā nu ne – nevar taču palaist garām tādu interesantu notikumu  kā 4.klašu olimpiāde. Ra-
ganiņa sagaidīja katru olimpiādes dalībnieku, sasveicinājās, aprunājās, iedrošināja un uz-
mundrināja, jo kā nu ne – kādam mazajam gudriniekam tā bija pirmā olimpiāde viņa mū-
žā. 
Lai pozitīvi noskaņotos darbam, bērni minēja mīklas un noklausījās klavieru miniatūru 
Mazās Raganiņas izpildījumā. Un tad sākās nopietns darbs vairāku stundu garumā, parā-
dot savas zināšanas gan dzimtajā latviešu valodā, gan matemātikā, gan veidojot radošu 
darbiņu – pārsteiguma  dāvanu draugam. 
Neizpalika arī rezultāti! 1. vietas goda diploms šogad kopā 
ar Ievu Kalvāni aizceļoja uz Rušonas pamatskolu (skolotāja 
Jana Baško). 
Godpilno 2. vietu izcīnīja Matīss Sondors no Galēnu pa-

matskolas (skolotāja Irita Livmane), 3. vieta Riebiņu vidusskolas skolniecei Laurai 
Stabulniecei (skolotāja Anita Randare). Atzinības nopelnīja Dravnieku pamatsko-
las meitenes Ivita Štika un Baiba Balode (skolotāja Anita Betlere). 

Apkopojot rezultātus, žūrija secināja, ka arī šogad skolēni un skolotāji ir 
nopietni gatavojušies olimpiādei, jo neviens dalībnieks nesaņēma ma-
zāk par pusi no iespējamā punktu skaita. 

Vēl viens labs darbiņš padarīts. Paldies skolē-
niem, paldies viņu skolotājiem un vecākiem par atbalstu. 
Lai pavasaris pie jums nāk jaunu darbu un jaunu ideju 
pārpilns. 

Riebiņu novada sākumskolas MA vadītāja Silvija Avotiņa 

 

 

 

 



Priecājamies par katra skolēna sasniegumiem,  
bet īpaši atzinīgi vērtējam tos, kuri mūsu novadu ar panākumiem pārstāv reģionālajos, valsts un starptautiskajos pasākumos. Skolēnu 

panākumi apliecina to, ka ikdienā tiek veikti ne tikai patīkamie, bet arī grūtie un vajadzīgie darbi. Tie apliecina arī skolotāju neatsvera-

mo ieguldījumu skolēnos- augsto profesionalitāti, gribu, ieinteresētību un atbildību. Mūsu skolēnu sasniegumi zināmā mērā ir arī nova-

da sasniegumi. Līdz ar skolēnu panākumiem novadā un ārpus tā izskan Riebiņu novada vārds.  

• 16.martā starpnovadu vizuālās māk-

slas olimpiādē Balvos piedalījās Dace Or-

mane, Rasma Ormane, Jūlija Mihailova, 

Viktors Titovs (skolotāja Ruta Vjakse) 

Olimpiādes tēma – Tēli mūzikā.  

• Sveicam Austrumlatvijas 8. atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājas Aiju Mūrnieci un Andru Struku, kuras 

izcīnīja atzinību (skolotāja Aleksandra Masļakova). Olimpiāde notika Rēzeknes valsts ģimnāzijā. 

„Zinātnes izglītība ir atvērts logs uz pasauli, jo skatoties uz vienkāršu priekšmetu, jūs varat atklāt daudzos elementus, no kuriem tas 

sastāv.” 

• Daugavpils universitāte sadarbībā ar Daugavpils Izglītības pārvaldi organizē Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītī-

bas iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu. No 46 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konfe-

rencei-konkursam tika iesniegti 230 skolēnu darbi. Komisija, izvērtējusi visus atbilstoši nolikumam iesniegtos skolēnu zināt-

niski pētnieciskos darbus, aicināja labāko darbu autorus 17.martā uz noslēguma konferenci prezentēt savu darbu atbilstošajā 

nozarē. Riebiņu vidusskolas darbi bija arī laureātu sarakstā—Vija Struka „1949.gada 25.marta deportācija Preiļu apkār-

tnē” (skolotāja Ināra Dronga) un Laura Golubeva „Moderno informācijas tehnoloģiju izmantošana vācu valodas apgu-

vei” (skolotāja Ināra Vasiļevska). 10.klases skolniece Laura Golubeva ieguva III pakāpes diplomu informātikas zinātņu jomā. 

Daugavpils Universitāte un Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde pasniedz pateicības rakstus arī pārējiem konkursa dalībnie-

kiem Mairai Šmukšai, Agnijai Znotiņai, Zanei Pastarei un pedagogiem – Inārai Drongai, Rutai Vjaksei, Inārai Vasiļev-

skai, Viktorijai Ameļohinai, Jeļenai Vucānei. 

• Uz krievu valodas (svešvalodas) 19.valsts olimpiādi 2012.gada 17.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 

Rīgā uzaicināta arī Riebiņu vidusskolas 11.klases skolniece Jeļena Kolesnikova (skolotāja Inna Kabare).  

Lai arī turpmāk mūsu skolēnu sabiedrotie ir zinātkāre, mērķtiecība un radošums! Lai vecāku sirdsmīlestība un gādība ik dienu pa-

vada katru! Lai skolēna labākais ceļvedis ir skolotājs, kas nemitīgi rosina, mudina un atklāj jaunus talantus!  

Pedagogu profesionalitātes pilnveide 
Skolotājs ir cilvēks, kurš nemitīgi pilnveidojas un izglītojas, lai, būdams zinošs un mūsdienīgs, ar savu paraugu varētu mo-
tivēt būt tādiem arī savus audzēkņus.   
• 9.martā Daugavpils 3.vidusskolā  angļu valodas skolotāji tika aicināti uz Oxford University Press izdevniecības die-

nu. Seminārā skolotāji uzzināja par izdevniecības jaunumiem gan grāmatu izdošanas, gan elektroniskās produkcijas 
jomā.  Tika demonstrēta prezentācija „Kā strādāt ar grāmatām tiešsaistē un tiešsaistes izmantošana”, sniedzot ieskatu 
Oxford University Press jaunajā darbības virzienā. Skolotājiem tika piedāvāts arī profesionālās attīstības seminārs 
„Bringing Grammar Alive – practical ideas for making grammar fun”. Semināru apmeklēja arī Riebiņu vidusskolas 
angļu valodas skolotāja Viktorija Ameļohina. Skolotāja nupat kā ieguva profesionālo maģistra grādu izglītībā un 
vidējās izglītības angļu un spāņu valodas skolotāja kvalifikāciju. 

• Sākumskolas MA seminārs Galēnos un klašu audzinātāju seminārs MA Riebi-
ņu vidusskolā. Skolēniem brīvdienas ir atpūtas laiks. Bet ko brīvdienās dara 
skolotājs? Nāk uz skolu kārto dokumentus, mācās, dalās pieredzē.  

“Tā brīvdienu pēdējā dienā visi sākumskolas skolotāji viesojās Galēnu pamatsko-
lā,”stāsta sākumskolas MA vadītāja Silvija Avotiņa. “Iepazināmies ar skolas muzeju, 
skolu, sākumskolas klasēm. Galēnu skolotāji stāstīja par savu pieredzi darbā ar maza-
jiem. Secinājums viens—Galēnu skola un skolotāji ir pavasarīga prieka un darbošanās pārpilni.” 
• Riebiņu novada pedagogu radošo darbu un metodisko izstrādņu skates noslēguma pasākums notika šī gada 15.martā, 

uz kuru tika aicināti pedagogi, kuri ar saviem pētījumiem piedalījās pedagogu radošo darbu 
skatē. Mūsu skolu skatē pārstāvēja 3 pedagogi, bet skatē kopumā tika 
pārstāvēti Silajāņu un Galēnu pamatskolas un Riebiņu vidusskolas  
pedagogu darbi. Sveicam Riebiņu vidusskolas skolotājas Ritu Pudā-
ni un Āriju Bergmani-Sprūdžu (folkloras kopa „Jumalāni”) un Allu 
Solovjovu („Origami mākslas apgūšanas programma”) ar 1.vietas 
diplomu un iespēju startēt pedagogu metodisko izstrādņu skates 
2.kārtā Rīgā. 

Attēlā:Savukārt 
klašu audzinātāju 
seminārā par 
savu pieredzi 
stāstīja Silvija 
Avotiņa un Inna 
Zenovjeva. 

Olimpiādes darbi (no kreisās uz labo): Rasma, 
Viktors, Dace, Jūlija 



 
 

17. martā Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1, saistībā ar augstsko-
las 150 gadu jubileju notika vērienīgs un ļoti interesants pasākums „Zinātnes festivāls”. Programmā bija iekļauti 

dažādi demonstrējumi, konkursi un prezentācijas par tehniskām tēmām visas 
dienas garumā. Organizatoru piedāvātās iespējas pacentās izmantot arī Rie-
biņu vidusskolas 5. klases pārstāvji, kuriem nebija par grūtu veltīt brīvdienu 
izzinošām nodarbēm. 
Valmieras jaunatnes centra „Vinda” tehniskās modelēšanas darbnīcās varēja 
veidot telpiskas papīra figūras un būt līdzautoriem improvizētai animācijas 
filmai. Turpat, 3. stāva gaitenī, darbojās kartona lidmodeļu aviatori no RTU 
Studentu parlamenta. 
Stāvu zemāk savu mācību klasi dato-
rzinībās ar interaktīvo tāfeli bija izvei-

dojuši Lattelecom, bet Latvenergo prezentēja elektrisko trīsriteni, kuru bija 
iespēja arī izmēģināt. RTU studenti demonstrēja dažādus pašu radītus teh-
niskus un inovatīvus izstrādājumus. Gaismas, dūmu un citu efektu bija cik 
uziet. Tehniskus jaunievedumus tāpat atrādīja labākie „Nāc un studē RTU” 
konkursanti. 

Ļoti interesantas bija praktiskās modelēšanas un konstruēšanas no-
darbības. Tie, kas draudzējas ar lodāmuru, varēja būvēt robotvaboles, bet 
potenciālajiem galdniekiem bija iespēja konstruēt braucamrīku ar atsperes 
veida dzinēju. Idejas „aizņemties” varēja turpat esošajā Leonardo da Vinči 
darbu izstādē. Rezultātā viena „vabole” atceļoja arī uz Riebiņiem, jo Mei-
nards Rudzāts ar Dairi Ļebedeviču tīri labi tika galā ar visai nogurdinošo 
meistarošanu dažu stundu garumā. 

Vismērķtiecīgākā rosība notika Lielajā sarīkojumu zālē, kur faktiski 
visas dienas garumā risinājās spageti tiltu būvēšanas sacensības „Stiks 3”. 
Jāatzīmē, ka 3. vietu skolēnu darbu konkurencē izcīnīja „Latgales tilti” (šajā 
trīs dalībnieku komandā bija Rožupes p-skolas un Preiļu 1. p-skolas pārstāv-
ji). Blakusesošajā foajē darbojās Perpetuum nova ķīmiķi un BEST-Rīga 
„boulinga zāle”. Starp citu, šajās atrakcijās nesliktu atjautību nodemonstrēja 
mūsu dalībnieces – Rasma Ormane un Darja Komlačeva.                                         Skolotājs Guntars Ormanis 

 

 

 

  
  

 
 

 
 
8. marts Riebiņu vidusskolā smaržoja pēc hiacintēm, bija dzirdamas sarunas par pavasari, 
dārzu, ziedu audzēšanu un labestību. Tā bija svētku diena, bet pēcpusdienā – labdarības ak-
cijas „Dāvināšanas prieks” pasākums. 
 Akcija tika rīkota jau otro gadu, arī šogad tā bija izdevusies. Apmierināti bija mantu dāvi-
nātāji, Riebiņu vidusskolas darbinieki un skolēni, kas bija sanesuši mantas: pārsvarā sievie-
šu apģērbu un apavus, aksesu- ārus, rotaļlietas un grāmatas. Inte-

resenti varēja atrast ikdienā vajadzīgas mantas, īpaši bērniem, jo dažu labu reizi tās nākas nomainīt 
divas reizes gadā. Vismaz divas trešdaļas atnesto mantu tika iz- dalītas, un ir varianti, kam piedā-
vāt palikušās. 
  Vīlies nebija neviens atnācējs. Ja nekas nederēja vai nepa-
tika, tad vēl varēja saņemt Latvijas Sarkanā Krusta sagādātās 
pārtikas paciņas- kvalitatīvu pārtiku ilgākam laikam ( ar skolas 
direktores Inetas Anspokas atbalstu). 

Akcija sevi ir attaisnojusi. Smaidi un paldies vārdi ir 
lielākais gandarījums visiem akcijas rīkotājiem. 

Riebiņu vidusskolas skolotāja Irēna Ormane 



Iespējamās Misijas skolotāji nodod pieredzi 
kolēģiem no visas Latvijas 
22.martā notika izglītības programmas Iespējamā misija (IM) 
Atvērto durvju diena. Tās ietvaros programmas dalībnieki de-
monstrēja mācību metodes un instrumentus, ko sekmīgi diendie-

nā izmanto darbā ar skolēniem. Pasākumu apmeklēja turpat vai 200 skolotāji un skolu vadītāji. Interesi par šo pro-
grammu izrādīja arī Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka un direktora vietniece Rita Pudāne. 
„Šodien skola ir lielu izaicinājumu priekšā – dzīve izvirza skolai jaunas prasības, kādēļ nozīmīgi jāmainās mācību procesam 
un skolotāja darbībai klasē. Skolotājam jāapmierina dažādās bērnu mācīšanās vajadzības. Skolai ir vajadzīgi papildspēki. IM  
Programmas sagatavotajiem skolotājiem ir stipro cilvēku filozofija: viņi tic, ka katrs bērns var, un viņos ir pārliecība, ka ir 
iespējams atrast pareizo atslēgu katram bērnam,“ stāsta Zane Oliņa, IM programmas attīstības vadītāja.  

Atvērto durvju dienā IM dalījās pieredzē par atziņām, jau piekto gadu atlasot, sagatavo-
jot un atbalstot jauno skolotāju darbu skolā. Programmas pieredze liecina, ka ikvienam 
jaunajam skolotājam, ne tikai IM dalībniekam, pirmajos darba gados nepieciešams no-
zīmīgs profesionāls atbalsts uz vietas skolās neatkarīgi no tā, cik labi viņš sagatavots 
augstskolā. 
Atvērto durvju dienas ietvaros IM dalībnieki demonstrēja sekmīgākos paņēmienus, 
metodes un pieejas darbam ar skolēniem, piemēram: 
•    programmas absolventu izstrādātie mācību video matemātikā, fizikā, ķīmijā, kas 
ļauj skolēnam sev piemērotā tempā apgūt tēmu arī mājās: www.macibuvideo.lv;  
•    programmas dalībnieces Lindes Dambes, literatūras un kultūrvēstures skolotājas 
Cēsu Valsts ģimnāzijā, skolēnu radošie darbi, izmantojot scēnisko interpretāciju: 
http://www.youtube.com/user/jkdze. 

• “Dzīve kā brīnums” –  4.-5.klašu skolēnu 
tikšanās ar jauno autori Ilzi Liliānu Muižzemnie-
ci Riebiņu vidusskolā 
• Žurnāla "Ilustrētā Junioriem" erudīcijas 
konkurss kopā ar žurnāla veidotājiem. Preiļu 
1.pamatskolas spoguļu zālē 5.-7.klašu skolēni 
kopā ar skolotāju Innu Zenovjevu demonstrēja 
savas zināšanas un ieguva vērtīgas balvas 

• Tikšanās ar grāmatu „Kurš viņu sapratīs” un 
„Kļūdas labojums” autori 
Ingunu Baueri. 
• Zemessardzes ieroču 
demonstrācija, ko nodroši-
nāja Zemessardzes 
35.nodrošinājuma bataljons 
• Spēcinošā Preiļu put-
ra—pusdienas nodrošināja 
Viduslatgales Profesionālā 
vidusskola 

Ilze Liliāna Muižzemniece  

  
Dejotprieks, draudzīga noska-

ņa un kopā būšana, radošās 

dzirksts meklējumi, emoci-

onāls gandarījums, dejas soļos 

ieaustais latviskums – tas rak-

sturo Riebiņu vidusskolas deju 

kolektīvus. Paldies par darbu! 

Deju kolektīvu vadītāja Anita Anita Anita Anita 
Randare Randare Randare Randare un skolas direktore 

Ineta AnspokaIneta AnspokaIneta AnspokaIneta Anspoka 



Novada olimpiāde 
krievu valodā 

 Kā parasti, 2. semestris – mā-
cību priekšmetu olimpiāžu 
laiks, kurās mūsu skolēni ak-
tīvi piedalās. 23.martā Rai-
vim Meluškānam, Jolantai 
Losevai, Elīzai Kabakovai, 
Anastasijai Jemeļjanovai un 

Vladislavam Stabulniekam bija iespēja pārstāvēt skolu Riebi-
ņu novada krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē. Viņi paradīja labus rezultātus, izpildot olimpiādes 
uzdevumus klausīšanās, gramatikas, valodas lietojuma daļās. Savus skolēnus olimpiādei ļoti labi sagata-
voja skolotāja Anna Meluškāne, un tiem ir daudz godalgotu vietu: II – Vladislavam Stabulniekam 

(grupa A) un trīs vietas grupā B: I - Anastasijai Jemeljano-
vai, II – Jolantai Losevai, III - Elīzai Kabakovai. Apsveicam 
olimpiādes dalībniekus 
un viņu skolotāju ar uz-
varu!                             

Olimpiādes organizatore, 
Riebiņu novada MA vadītāja 

Inna Kabare 

  

 

Klāt īstais brīdis, kad kokos izkārt putnu būrī-
šus, ja gribam, lai spārnotie vēstneši tur iemitinās un pietreļļo pavasari. Ir 
jūtama pavasara smarža, dienas neapturami stiepjas garumā, kļūst siltāks. 
No ziemošanas vietām pie mums atgriežās pirmie gājputni – strazdi, cīru-
ļi, ķīvites u.c. putni. 
Arī mūsu skolas skolēni kopā ar sko-
lotāju Guntaru Ormani sarūpējuši 
putnu būrīšus skolas apkārtnē. Ar ne-
pacietību gaidīsim pirmos gājputnus, 
kuriem šī mājvieta būs vajadzīga un 
piemērota. Šis gan nav pirmais vei-
kums draudzības stiprināšanai ar put-
niem. Katru gadu ziemā mēs uzstā-
dam putnu barotavas. Šoziem 1. klase 

uzstādīja barotavu pie klases loga. Paldies čaklajām rokām par jaunām mājvie-
tām un tad jau redzēsim, vai putniem tas šķitīs labs, un kas galu galā te iemiti-
nāsies – strazdi, zīlītes vai varbūt kādi citi spārnaiņi.  

EKO skolas koordinatore Sanita Upeniece 



 Lielās Talkas ietvaros 28. martā Riebiņu vidusskolā notika Rie-
biņu novada domes un Rēzeknes augstskolas organizēts se-
minārs - diskusija "Skaties dziļāk - nākotnē!". Semināra pro-
grammā tika piedāvāta lekcija „Skaties dziļāk - pilsētvidē!", 
praktiskās nodarbības „Paskaties dziļāk, kur Tu atrodies!" un 
„Skaties dziļi tepat blakus!", kur Rēzeknes Augstskola informē-
ja par jaunumiem un studiju iespējām augstskolā. 

          

2012.gada 26.-30 martā visā Latvijā norisinājās Eiropas e-Prasmju nedēļa, informatīva kampaņa, kuras mērķis 
ir attīstīt informācijas sabiedrību, veicināt e-prasmju apgūšanu un popularizēt IKT profesiju.  27.martā Riebi-
ņu vidusskolas 11.klases skolēni kopā ar audzinātāju Annu Annu Annu Annu         Meluškāni Meluškāni Meluškāni Meluškāni tikās ar Riebiņu novada domes IT spe-
ciālistu Aināru Mūrnieku, kurš pastāstīja par savām studijām un darba pienākumiem. Skolēniem bija iespēja 
iziet pašizzināšanas un karjeras virzības testus.  30.martā Riebiņu vidusskolā notika Riebiņu novada informā-
tikas olimpiāde, ko organizēja dabaszinību jomas MA vadītāja Marija Tarasova.Marija Tarasova.Marija Tarasova.Marija Tarasova. 

  
Karolīne Volkova Elīna Cakule 

Riebiņu vidusskolas informātikas 
skolotāji Guntis Tjarvja un  

Ināra Vasiļevska 

Līga Struka 

Sveicam Elīnu Cakuli ar izcīnīto 3.vietu! 



 

 
Jau 7. gadu Aglonas vidusskola rīkoja novadniecei 
un dzejniecei Naaizmierstulei veltītu Latgales lauku 
skolu jaunrades darbu konkursu. Šogad konkurss tika 
augstu novērtēts arī valsts līmeni, jo Naaizmierstules 
konkursam  tika pasniegta  latgaliešu kultūras  balva 
„Boņuks” par labāko latgalisko pasākumu skolā. 
Konkursa noslēgums notika šī gada 29. martā Aglo-
nas vidusskolā, tajā piedalījās dalībnieki, skolotāji, 
viesi, sponsori un vērtētāji. Lielu pārsteigumu sagā-
dāja Latvijas Republikas Saeimas deputāts Juris Vu-
cāns ar muzikālo sveicienu, parādīdams, ka deputāti 

var būt arī tik tuvu 
tautai.  
Dzejnieces Naaiz-
mierstules vārdi: 
 „Tu ej.. un spiedi. 
Tu gaismeņu 
tymsumā nes...” 
 kļuva par iedves-
mas avotu radoša-
jiem skolēniem. 
Konkurss piesaistī-
ja 28 Latvijas sko-
las, tika iesūtīti 
154 jaunrades dar-
bi un 35 ilustrāci-
jas. Prieks, ka 10 
darbi bija uzrakstī-
ti latgaliešu valo-
dā. Konkursa orga-

nizatori jau paspēja 
visus darbus iesiet 
skaistā grāmatā un 
ļoti cer, ka nākotnē 

tādas grāmatas 
varētu būt arī tira-
žētas.  Skolē-
niem patīk pieda-
līties šajā konkur-
sā, jo katrs darbs 
tiek pienācīgi no-
vērtēts un ieguvēji 
ir visi. Arī šogad 
Riebiņu vidussko-
lu pārstāvēja 6 

darbi. 
 Pārsteigums un 
prieks bija 9. a kla-
ses skolniecei An-
drai Strukai, kura 
rakstīja par savu 
vecmāmiņu. Aglo-

nas Maizes muzeja vadītāja Vija Ancāne pasniedza 
A. Strukai speciālo balvu, arī Aglonas bazilikas 
priesteris Guntars nosauca Andras darbu kā labāko 
8.- 9. klašu grupā un uzaicināja Struku ģimeni uz Ag-
lonas baziliku ekskursijā, lai iepazīstinātu ar dievna-
ma vēsturi, bet konkursa žūrija Andras Strukas darbu 
8.-9. klašu grupā novērtēja ar Atzinību. Daugavpils 
Universitātes pārstāvji Andras darbu arī nosauca 
starp labākajiem 8.-9. klašu grupā. Ar Atzinību tika 
novērtēti arī vidusskolu grupā 10. klases skolnieces 
Lauras Golu-
bevas stāsts 
un 5. -7. klašu 
grupā 5. kla-
ses skolnieka 
Mareka Ca-
kula jaunra-
des darbs.  

Hipo-
tēku bankas 
Preiļu filiāles 
pārstāvjiem 
bija paticis 12. klases skolnieces Vijas Strukas 
darbs, viņai tika pasniegta speciālā balva.  AS SEB 
Unibankas Preiļu filiāle savu speciālo balvu pasnie-
dza 11. Klases skolniekam Jāzepam Laizānam par 
novatorismu izteiksmē, to pašu arī ievēroja Aglonas 
novada centrālās bibliotēkas pārstāve, kura uzteica 
rakstītāja jauno stilu, J. Laizāns saņēma arī pateicību 
par piedalīšanos konkursā. Pateicības par piedalīša-
nos saņēma arī 12. a klases skolnieces Agnija Znoti-
ņa un Vija Struka. Riebiņu vidusskolas jaunrades 
darbu autorus konsultēja Rita Pudāne un  Irēna Or-
mane.  

 Piedalīties šajā konkursā jau ir kļuvis par tra-
dīciju, tāpēc ir cerība, ka pēc nodarbības latgaliešu 
gramatikas apgūšanā, kura notiks Riebiņu vidusskolā 
13. aprīlī, arī no mūsu skolas vismaz viens darbs tiks 
iesniegts latgaliešu valodā. 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
Irēna Ormane 



  
 

 

30. martā, noslēdzoties Ekoskolu klimata kampaņai, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 
notika Latvijas Ekoskolu jauniešu preses konfernce. 
Kampaņas noslēguma pasākums sniedza ieskatu gan 
jauniešu viedoklī par klimata jautājumu aktualitāti, 
gan Ekoskolu paveiktajā kopīgajā darbā kampaņas 
ietvaros. Visa mācību gada garumā Ekoskolas, tai 
skaitā Riebiņu vidusskola, aktīvi iedziļinājās klima-
ta pārmaiņu un enerģijas jautājumos un īstenoja 
daudzveidīgas aktivitātes. Klimata kampaņas ietva-
ros skolas ir uzsākušas savas CO2 ietekmes mērīša-
nu, apkopojušas labās prakses piemērus un apmainī-
jušās ar pieredzi un idejām.  

Ekoskolu koordinators Da-
niels Trukšāns, atklājot 
konferenci, teica zīmīgus 
vārdus:” Kurš cits, ja ne 
mēs un kad vēl, ja ne ta-
gad.” Kurš gan, ja ne mēs 
paši rūpēsimies par mūsmā-
jām, un kad, ja ne tagad un tūlīt ir nepieciešama rīcība mainīt kli-
matu.” Savu dalību konferencē apstiprināja VARAM Parlamentā-
rais sekretārs Einārs Cilinskis un LR Saeimas Vides apakškomisi-
jas loceklis Ingmārs Līdaka. Skolu un skolēnu darbs tika atzinīgi 
novērtēts. „Zaļās lietas ir nākotnes profesija. Latvijas zīmols var 
būt  - tīrākā valsts”, teica E. Cilinskis.  

Klimata kampaņas izstāde apceļoja vairāk kā 30 Latvijas Ekoskolas (arī Riebiņu vidus-
skolu), kuras laikā skolēni iesaistījās vides aktivitātēs, veidoja video uzsaukumu 
webkamerā, izmēģināja energoefektīvos sīkrīkus. Savukārt izstādē Rīgā varēja skatīt visu 
Ekoskolu klimata pārmaiņu ietvaros veidotos plakātus, starp tiem arī Riebiņu vidusskolas 
plakāts.  

Iespējams, ir radies maldīgs priekšstats, ka klimata pārmaiņas ietekmē tikai dabu, bet pa-
tiesībā spēcīgi šo situāciju izjūt arī augi, dzīvnieki un arī mēs cilvēki. Arvien karstākas vasa-
ras, pastiprinātās alerģijas, novājināta imūnsistēma, jaunas slimības, saindēšanās ar pārtikas 
produktiem – tās visas lielākā vai mazākā mērā ir klimata pārmaiņu sekas. Varbūt kādam 

liekas, ka kaut ko ir ie-
spējams mainīt tikai krasi 
mainot savu dzīvi un ik-
dienu, bet patiesībā ir 
daudz sīku veidu kā sau-
dzēt vidi nemainot savu 
dzīvi. 

Riebiņu vidusskolas EKO skolas koordinatore 
Sanita Upeniece konferencē Rīgā 



  
 

       
 

 30. martā skolas 1. – 4. klašu skolēni noslēdza šīgada 
Augļu un dārzeņu pro- grammu „Skolas auglis” ar intere-
santu, jautru un izzinošu pasākumu „Dārzeņu karuselis.” 
      Katra klase karuselim ”piedāvāja” savus dārzeņus. 1. kla-
se iepazīstināja ar kartu- peļu rašanās vēsturi un , tā kā kar-
tupeļu stādīšanas laiks vairs nav aiz kalniem, tad roku va-
rēja izmēģināt stafetē „Kartupeļu stādīšana.” 2. klase bija 
sagatavojuši ludziņu „Kā zaķēni ar tomātiem sadraudzējās”, kā arī ļāva visiem atšifrēt un uz-
zināt dažādās kāpostu šķirnes. 3. klase uzstājās ar ļoti izglītojošu referātu par bietēm un uzdā-
vināja pārējiem jauku ķirbju sēkliņu spēli brīvajiem brīžiem. Bet 4. klase visām meitenēm un 
arī zēniem ļāva iejusties Pelnrušķītes ādā un atlasīt pupas no zirņiem. Tas bija labs pacietības 
un veiklības treniņš. Noslēgumā, uzminējuši visu vitamīnu karali – ķiploku, cienājāmies ar 4. 
klases māmiņu saceptajām ķiplokmaizēm un teicām paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri rūpē-
jās, lai arī šogad ziemā katrs bērns varētu mieloties ar garšīgu un veselīgu ābolu. 

Direktora vietniece Silvija Avotiņa 
 

 

 
Brīvdienu pēdējā dienā 16. martā Galēnu skolas 
kolēģi organizēja semināru sākumskolas skolo-
tājiem „Pavasaris ienāk skolā.” Šo jauko iespē-
ju – paviesoties sava novada skolā izmantoja 

visi mūsu skolas 
sākumskolas sko-
lotāji. Tā bija po-
zitīvu emociju, 
jaunu iespaidu un radošu ideju pilna diena, kad draudzī-
gā atmosfērā varēja gan aprunāties, gan iedzert kafiju ar 
ļoti garšīgām rabarberu maizēm, gan apskatīt skolu un 
kabinetus. Turpinot iesākto, ceram paviesoties arī citās 
Riebiņu novada skolās. 

 

29.martā Līvānu 1.vidusskolā pulcējās Dienvidlatgales novada dziedā-
tāji un muzikanti, lai parādītu savu varēšanu tradicionālājā dziedāšanā un 
muzicēšanā. Šeit notika dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bi-
ja” un muzicēšanas konkurss “Klaberjakte”. Folkloras kopas “Jumalāni” 
dalībniece Diāna Berovska un Evija Meluškāne izcīnīja II pakāpes dip-
momu. Paldies skolotājām Ritai Pudānei un Ārijai Bergmanei Sprū-
džai par skolēnu sagatavošanu. 




