2013.gada aprīlis
Mūsu skola 2.aprīlī.

Foto: Rita Pudāne

1.aprīlis. Otrās Lieldienas, bet arī Smieklu diena un tātad
konkurss “Anekdošu virpulis 2013” Rīgā.

Tāpēc, neraugoties ne uz sniegputeni, ne uz brīvo dienu,
agri no rīta sākās Elīnas
Cakules, Jāzepa Laizāna un
skolotājas Ārijas Bergmanes
-Sprūdžas ceļš uz galvaspilsētu.

Attēlos:



Elīna un Jāzeps pieliek savu roku pie zāles noformējuma;




konkursa dalībnieku vidū;
ar skolotāju Āriju.

Konkurence bija sīva. Šoreiz
dalībnieku lielākais ieguvums bija uzkrātā pieredze
un Mazā smīdinātāja tituls.
Foto: Elīna Cakule un draugi

Iepazīsimies!
Šī gada janvara sakuma Aizsardzības ministrijas Rekrutesanas un jaunsardzes centrs
izsludinaja vakances uz Jaunsardzes departamenta novada nodalas jaunsargu instruktora amatu.
Par 312. Preilu jaunsargu
vienības instruktoru, kuram
darba vieta ir Preilos, Riebiņos uņ Vecārkāvā, kļuvā Valērijs Pastars.
Valerijs ir Līvanu novada Rudzatu pagasta iedzīvotajs, beidzis Rudzatu vidusskolu, dienejis Šardzes pulka, 3 gadus bijis Zemessardzes 35.kajnieku
bataljona nodalas komandieris, 4 gadus NBŠ Šauszemes
speku 2.Kajnieku bataljona - sanitars, sakarnieks, autovadītajs, 4 gadus Zemessardzes 35. NBN izluku nodalas komandieris. NBŠ Izluku Macību centra izmacījies par 1. līmena
izlukvada nodalas komandieri, Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centra paplasinajis zinasanas par pirmas

Diskusija.

palīdzības sniegsanu karavīriem, Dobeles ZŠ 51.Kajinieku
bataljona apguvis nodarbību vadīsanu, sagatavosanu un
izgajis izlukvada kaujinieka specialo kursu, NBŠ Instruktoru
skola apguvis ''neintensīva jaunaka instruktora'' macību
programmu un ieguvis ''jaunaka instruktora'' kvalifikaciju.
Ir vairakkart apbalvots ar NBŠ, Zemessardzes, ka arī arzemju militariem apbalvojumiem un goda rakstiem. 2006.gada
OIF7 sastava piedalījies Štarptautiskaja miera uzturesanas
misija Iraka. No 1990. līdz 1992.gada bijis kajnieku turisma
Latvijas izlases sastava un ieguvis Latvijas cempiona titulu
saja sporta veida.
Jaunsargu instruktors organizes jaunsargu kandidatu uznemsanu Jaunsardze, nodrosinas macību grupu
komplektesanu atbilstosi jaunsargu programmas specifikai;
veidos un vadīs jaunsargu vienību; rīkos jaunsargu praktiskas un teoretiskas nodarbības; veicinas vinu piedalīsanos
konkursos, skates, sacensības un citos pasakumos; kartos
vienības dokumentaciju; pilnveidos metodisko bazi un izstradas metodiskos līdzeklus, ka arī veidos materiali tehnisko bazi macību procesa nodrosinasanai.

3.aprīlī Riebiņu vidusskolas jaunsargi
devās netālā, bet visai interesantā un
izzinošā ekskursijā, to organizēja jaunsargu vienības instruktors Valērijs Pastars. Viņš arī pastāstīja par šo braucienu:
“Skolēni apmeklēja medību trofeju izstādi un zemessardzes 35.Nodrošinājuma
ba-

taljona telpas.
Medību trofeju izstāde – daudzie ragi,
galvaskausi, vilka, staltbrieža, mežacūkas
galvu izbāžņi, lūša, lapsas, ūdra, bebra ādas – ir aplūkojama Vārkavas novadpētniecības muzeja – klēts telpās līdz
aprīļa vidum. Savas trofejas izstādei ir
atvēlējuši Pēteris Šņepsts, Juris Lutinskis,
Ivars Lozda, Mihails Kirilovs, Rihards Štagars, Gunārs Kivlenieks, Aivars Vanags, Gunārs Stuburs.
Pēc izstādes aplūkošanas Vārkavas tautas namā norisinājās diskusija par dabas tēmām. Diskusijas dalībnieki vietējie iedzīvotāji, skolēni un 312. Preiļu jaunsargu vienības jaunsargi – uzzināja, kādi ir labākie medību suņi, kādas ir
viņu īpašības un īpatnības, kā tie ir jāaudzina un kādos apstākļos jātur; kas ir svarīgākais medībās, kāpēc tās ir tik iecienītas, kā kļūt par mednieku, un kādu dzīvnieku ir visgrūtāk nomedīt, kā mednieki sadala medījumu, cik mednieku kolektīvu ir novadā, kā arī tika demonstrēti medību ieroči un, protams, pieminēti dažādi medību kuriozi.
Savukārt apmeklējot Zemessardzes 35.Nodrošinājuma bataljonu, jaunsargi uzzināja, ka tas
ir dibināts 1991.gada 25.oktobrī, un 2003.gada 1.aprīlī tam tika pievienots Zemessardzes
33.kājnieku bataljons. Šobrīd bataljona atbildības teritorijā ietilpst Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas,
Aglonas, Krāslavas un Dagdas novadi. Dienesta pienākumus bataljonā pilda 13 karavīri un 469 zemessargi. Bataljona komandieris no 2011.gada 10.novembra ir majors Ilmārs Sparāns.
Bataljona uzdevumi:
Pilsoņu iesaistīšana valsts aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
Bataljona kaujas un mobilizācijas gatavības uzturēšana;
Piedalīšanās avārijas un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā;
NBS kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma funkciju pildīšana;
Personālsastāva sagatavošana dalībai starptautiskajās operācijās;
Foto: Valērijs Pastars
NBS komandiera noteiktu svarīgu valsts objektu aizsardzības nodrošināšana.”

“Izaugsmes Forums” ir komandu sacensības vidusskolēniem par labāko jauno biznesa ideju vai esošā produkta pilnveidi.

Sacensību fināla uzdevums – 24 h laikā izstrādāt ekonomiski
pamatotu biznesa plānu savas idejas realizācijai, klātesot
dažādu nozaru ekspertiem un biznesa konsultantiem.
Gatavošanās sacensībām notiek reģionāli, speciālistiem
vairākkārt klātienē konsultējot komandas no visas Latvijas,
laika posmā no februāra līdz aprīlim.
Pasākuma galvenā balva ir budžeta vietas RSU pirmajam
studiju gadam, kā arī starta kapitāls

Komanda darbībā.

4.aprīlī mūsu skolas komanda –Andra Struka, Laura Golubeva, Taisija Novikova, Edgars Stabulnieks – skolotājas Innas Zenovjevas vadībā, piedalījās apmācībās Austrumlatvijas radošo pakalpoBrīvā brīdī pie “Zeimuļa”.
jumu centrā „Zeimuļs”. Apmācības sastāvēja no piecām meistarklasēm, kuru ietvaros tika sniegtas
ne vien teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskais ieskats uzņēmējdarbībā, piem., „Uzņēmējdarbības juridiskie aspekti, atbalsts
biznesa attīstībai”, „Idejas pamati, vērtības un nozīme”, “Kā ir būt uzņēmējam?”, „Kā pasniegt savu ideju?”. Pateicamies par atbalstu skolas padomes pārstāvim Mārim Stabulniekam.

Lai popularizētu jauniešu
vidū uzņēmējdarbību,
rosinātu viņus uz dzīvošanu un darbošanos laukos, skolā 5.aprīlī viesojās VLTS (Valsts Lauku
tīkla Sekretariāts) lauku attīstības speciāliste, Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
Aina Golubeva, Riebiņu novada lauku attīstības konsultants Arnis Opolais un Jaunais lauku
uzņēmējs Modris Mediņš no Stabulnieku pagasta.
Augšā: Viesi iepazīstina ar sevi.
Apakšā: Lekcijā ir daudz vērtīgas informācijas. Skolēni lekcijas laikā saņēma ļoti daudzpusīgu informāciju: par zemes izmantošanu, par izglītības un karjeras
iespējām, par lauksaimniecības tradicionālajām un netradicionālajām nozarēm, kā arī par atbalsta dienestiem.
Sevišķi interesanti bija uzklausīt jauno zemnieku Modri,
jo puisis, nebūdams daudz vecāks par vidusskolēniem,
nav devies ne uz pilsētu, ne uz ārzemēm, bet palicis
dzimtajā pusē un sācis patstāvīgi saimniekot, paralēli
mācoties Malnavā un Rēzeknes augstskolā. Jaunais lau- Modris stāsta par savu saimniecību.
ku uzņēmējs atzina, ka viegli nav, bet ar izdarīgumu,
prasmi plānot, mērķtiecību var paspēt gan strādāt savā saimniecībā, gan mācīties, gan arī reizēm atpūsties.
Paliec un saimnieko laukos! Tāds aicinājums izskanēja lekcijas noslēgumā. Būtu jauki, ja tajā jaunieši arī ieklausītos, jo viņi taču ir mūFoto: Rita Pudāne
su zemes rītdiena.

10. aprīlī JA-YE Latvija
sadarbībā ar Swedbank
jau 5 reizi organizēja
Starptautisko
SMU
Festivālu.
Festivālā
piedalījās
un
savas
biznesa
idejas prezentēja
jaunie uzņēmēji
no 10 valstīm. JA-YE Latvia Festivāla ietvaros tika
organizēti vairāki pasākumi skolotājiem, uz tiem tika
uzaicinātas arī mūsu skolas SMU vadītājas Alla Solovjova un Inna Zenovjeva, kur guva jaunu pieredzi

un iedvesmu turpmākajam darbam. Visas dienas garumā
bija iespēja gan apskatīt stendus, gan doties ekskursijā uz
LR Saeimas namu un tikties ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu, kura izteica atzinību skolotājiem par pašaizliedzīgo darbu ar topošajiem uzņēmējiem, kā arī piedalīties
jau skolotāju iemīļoto lektoru Vandas Daukštes un Sandras
Slokenbergs sagatavotā seminārā. .

vas.

9. aprīļa pēcpusdienā Rīgas Cirka arēnā par
Latvijas superpuikas titulu sacentās tehniskās jaunrades nama «Annas 2» rīkotā tradicionālā konkursa
desmit finālisti, starp kuriem šogad bija arī Arnis
Tučs no mūsu skolas.
Stāsta Arņa skolotājs Guntars Ormanis:
Atbilstoši „leģendai” puikas bija tērpti jūrnieku kreklos, konkursu vadīja atraktīvais kuģa kapteinis Otomārs, un
četrus dažāda rakstura dalībnieku prasmju pārbaudījumus
vienoja vadmotīvs - «Ostas noslēpums».
Pirmais uzdevums – kravas ķerra, kas jāizgatavo no
koka sagatavēm, izmantojot zāģi, naglas un skrūvi riteņa
piestiprināšanai.
Otrajā pārbaudījumā bija jāliek lietā mākslinieka
dotības un krīts, ar rakstiem izgreznojot «Veiksmes vairogu».
Trešajā - «Matroža eksāmens», kur nācās tempā
pārvietot maisus ar ķerru un veikli rāpties mastā, pie tam nesot līdzi glābšanas riņķi.
Noslēdzās pārbaudījumi ar tortes gatavošanu pazīstamā pavāra Elmāra Taņņa noorganizētajā „kambīzē”, kur
vajadzēja iztēli un pirkstu veiklību, lai radītu „Karību salas”
garšas.
Iekrāto punktu ziņā veiksmīgāko četrinieks, kur kopā ar trim rīdziniekiem iecīnījās arī Riebiņu pārstāvis, turpināja ar nākamajiem augstumkāpšanas uzdevumiem zem
cirka kupola „Nakts gaismas trasē”. Arnis savā pusfināla
pārī, pieliekot visas pūles, finišā pievarēja pretinieku un pēc
īsa brīža turpināja cīņu jau finālā. Tā programmā bija trešā
un vissarežģītākā trase. Kaut arī Arnis Tučs lielāko distances daļu bija nedaudz priekšā, pašās beigās konkurents
tomēr izrāvās garām – viņam tomēr bija nelielas auguma
priekšrocības. Tātad
„Superpuika 2013” Klāvs Putenis no
Rīgas V.Zālīša sākumskolas 6. klases.
Konkursu 11 – 12
gadu vecuma zēniem «Annas 2» rīkoja jau 22. gadu,
pulcējot vairāk, kā
pusotra simta dalībnieku no dažādām
Labākie līdzjutēji.
Latvijas malām.

Kā jūtas pats Arnis:
Kad nosauca finālistu vārdus un tai skaitā arī manu,
es biju ļoti laimīgs. Man patika piedalīties „Superpuika 2013”
finālā, es labprāt iesaistītos konkursā arī nākamgad. :)
Pats labākais mirklis finālā bija tad, kad paziņoja, ka
es ieguvu 2. vietu un man uzdāvināja ceļojumu uz Stokholmu ar prāmi.

Savos iespaidos dalās Arņa klasesbiedri un
atbalstītāji:
Adriāns :
9.aprīlī mums ar draugiem īpaši patika braukt uz
Rīgu. Pēcpusdienā mūs gaidīja konkursa „Superpuika” fināls, bet līdz tam mēs visi apmeklējām Kara muzeju, kur
apskatījām koka kuģus, kara jahtas un citus eksponātus.
Pielaikojām arī karavīru ķiveres, un ar tām galvā ekskursijas
vadītājs lika atspiesties. Tas bija grūti, jo ķivere krita no gal-

Bet ”Superpuikas” finālā bija interesanti. Mēs visi
atbalstījām Arni. Arnis taisīja visādas lietas, piemēram, torti
kuģa veidā un koka ķerru. Arnis ieguva 2.vietu un nopelnīja
braucienu 4 personām uz Stokholmu.
Jūlija:
Man patika, ka Arnis bija labākais visos uzdevumos. Arī uzdevumu, kas likās bīstams, Arnis paveica. Mēs
visi Arni atbalstījām.
Katrīna:
Man šķita, ka konkursā uzdevumi bija sarežģīti un
daudzveidīgi. Man patika atbalstīt Arni.
Žeņa:
Man visvairāk patika fināls, uzvarēja gan rīdzinieks,
bet mūsu Arnis ieņēma 2.vietu.
Andrejs:
Man patika, kā Arnis
rāpās augšā un zīmēja savu veiksmes
vairogu. Mēs ar klasi
atbalstījām Arni, lai
viņam būtu jautrāk
un daudz veiksmes.
Mūsu klase nopriecājās, ka Arnis Izcīnīja otro vietu. :):)
Viktorija:
Arnis ir radījis “Karību salas” garšas.
Man un maniem klasesbiedriem bija ļoti interesanti. Man patika, kad Arnis taisīja
torti. Arnis bija laimīgs par savu izcīnīto balvu.
Viktors P.:
Man patika, kad Arnis izgāja
šefpavāra tērpā un taisīja kūku. Vēl man patika akrobāti.
Armands:
„Superpuikā” bija četri
uzdevumi. Man tie patika, lai
gan likās pagrūti. Bet Arnim tie
likās viegli. Kad Arnis izgāja uz
skatuves, mēs, atbalstītāji,
skaļi kliedzām. Pašās beigās,
kad Arnis tika superfinālā, mēs
ļoti priecājāmies.
Uzvaras prieks.
Laura:
Konkursa „Superpuika 2013” fināls bija vislabākais
notikums pēdējā laikā. Ne visiem ir iespēja pabūt tādā pasākumā. Arnis bija liels malacis, viņš bija stiprs un prata koncentrēties uzdevumu
izpildīšanai. Mēs kā
atbalstītāji kliedzām
no visa spēka. Es
priecājos, ka Arnis ir
otrais no desmitnieka.
Es novēlu visiem zēniem, kuriem ir iespēja, piedalīties šādā
konkursā.
Foto: Mārīte Pokšāne

Visi kopā.

18.aprīlī Līvānu novada kultūras
centrā norisinājās Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums-skate «Pulkā eimu, pulkā teku». Šī gada pasākuma tēma ir «Gudru ņēmu padomiņu».
Pasākumā ar dziesmām, jautrām rotaļām, skanīgu instrumentu
spēli un jestrām dejām piedalījās 11 folkloras kopas, tostarp arī
mūsu skolas „Jumalāni” kopā ar savām vadītājām Āriju Bergmani-Sprūdžu un Ritu Pudāni.
Koncertprogrammā
tika atklāta šīgada tēma:
tautas gara vērtību pārmantojamība, vecvecāku,
vecāku, krustvecāku gudrie dzīves un sadzīves
padomi.
Sarīkojumu skatījās, filmēja un novērMūsu programma. Tajā iesaistījām arī žūriju.
tēja Valsts izglītības
satura centra folkloras jomas speciālistes Māra Mellēna un Dina Ko nu teikt? Danči!
Liepa.
Mūsu folkloras kopa, kā jau ierasts, rādīja latviešu
tautas pasakas inscenējumu, tajā ievijot gan dziesmas, gan tradicionālo instrumentu spēli, gan ticējumus, gan rotaļas. Prieks bija no abām folkloras
speciālistēm dzirdēt atzinīgus vārdus par mūsu
sniegumu.
Pēcpusdienā notika interaktīvas darbnīcas, kopīgas
rotaļas un danči. Vienu no darbnīcām
vadīja mūsu skolas skolotāja Alla Solovjova. Jumalāni saka paldies skolotājai Allai,
jo viņas papīra darbnīca bija ļoti iecienīta pasākuma dalībnieku vidū.
Tagad Jumalāni gatavojas tālam braucienam pāri visai Latvijai, jo šogad Nacionālais sarīkojums notiks 18. un 19. maijā
Alsungas novadā.
Rita Pudāne, folkloras kopas “Jumalāni”vadītāja

TV dzimšanas dienu. Ļoti patika flashmobs, kad varējām tā kārtīgi izdejoties un, protams, arī tas, ka visi draudzīgi piedalījāmies gan spēlēs,
gan dažādos citos
19. aprīļa pēcpusdienā kārtējo reizi dekonkursos.
vāmies paviesoties Viļānu vidusskolā.
Elīza Kabakova:
Šoreiz iemesls bija viļāniešu Tuc-Tuc
Paldies Viļāniem par
Televīzijas otrā dzimšanas diena. Bija
uzaicinājumu! Valiels prieks, ka viņi par mums atcerējās
kars bija smieklu,
un uzaicināja ciemos atkal.
deju un aktivitāšu
Šī pēcpusdiena noritēja neformālā gaipilns, ļoti patika
sotnē. Iesākumam bijām sarūpējuši televīzijas komandai nelielu dāvaniņu ar grupa „Vaļakrāni”.
cerību, ka tā viņiem noderēs turpmākajā
Oksana Bulodarbībā. Pēc tam, baudot gan muzikālus
va: Tikai un vienīgi vislapriekšnesumus, gan pašiem
bākās atmiņas no pasādziedot un piedaloties dažākuma Viļānos. Skola ir
dās spēlēs, nemaz nemanīļoti jauka, un tajā mācās
jām, kā paskrēja laiks.
superīgi skolēni.
Es domāju, ka dauJautras aktivitātes.
dzi man piekristu, ja es teiktu,
ka mums vienmēr ir prieks
Viktors
Maslabojevs:
iegriezties Viļānos. Jau pēc
Šajā dienā ieguvu daudz
šīm dažām tikšanās reizēm
emociju, pozitīvu, protams.
vien ir izveidojušies jauni kontakti, katru reizi tiek iegūtas pozitīvas emoIepazinu vēl daudz jaunu
cijas un nostiprinātas attiecības ar jaunajiem draugiem.
cilvēku un vienkārši labi
Savās domās par pasākumā gūtajiem iespaidiem dalījās pārēpavadīju laiku.
jie skolēni:

Parlamenta prezidente

Andra Struka: Ir liels prieks, ka mums joprojām notiek sadarbība ar Viļānu vidusskolu. Milzīgs paldies par uzaicinājumu uz Tuc-Tuc

Laura Golubeva

Latvijas vēstures pētījumu konkursu skolēniem

Katrai lietai ir sava vērtība - ne naudas izteiksmē izsakāma, bet ar kāda
cilvēka atmiņām un izjūtām cieši saistīta. Lietas stāv plauktos, lādēs,
skapjos, reizēm paslēptas un svešajiem nerādāmas, jo bieži saistās ne tikai ar priecīgiem notikumiem, bet arī ar skumjām, ciešanām un tuva cilvēka zaudējumu. Taču tās
prot runāt - protams, ja ļoti, ļoti uzmanīgi ieklausās.

Skolotāja Inna var būt gandarīta par paveikto.

Bet lietām ierunāties un pastāstīt katrai savu stāstu rosināja vēstures konkursa 6.8.klašu skolēniem «Lietas, likteņu liecinieces» idejas iniciatori, Monreālas Latviešu
Sabiedriskais centrs. Šis centrs dibināts 1983. gadā, šobrīd tā ietvaros darbojas 8
organizācijas un 105 dalībnieki, to vada Andrejs Vītols. Konkursa mērķis bija padziļināt jaunatnes interesi par Latvijas vēsturi un ieinteresēt savas ģimenes un tuvākās
apkārtnes vēstures pētīšanā.

6.-8.klašu skolēni konkursā varēja piedalīties individuāli, grupās un arī veselām klasēm. Neparastākā bija paredzētā darba forma - savāktos attēlus, intervijas un pārējo informāciju, bija jāapkopo
multimediju prezentācijā. Darbi tika vērtēti pēc
pieciem kritērijiem, no kuriem vissvarīgākie bija
pētījuma oriģinalitāte un patstāvīga vēstures avotu vākšana. Vērtējot tika ņemts vērā arī savāktais
Kopā ar Monreālas Latviešu Sabiedriskā
informācijas daudzums un kvalitāte, kā arī inforcentra locekļiem.
mācijas apkopojums vienotā stāstā. Savu radošu- Latvijas okupācijas muzejā.
mu skolēni varēja parādīt prezentācijas noformējumā.
Līdz 2013.gada 1.martam tika iesūtīti 90 darbi no visiem Latvijas novadiem.
Skolēni bija atraduši visdažādākās lietas - rotas (saktas, gredzenus, krustiņus), apģērbu (lakatus, cepures, cimdus, izšuvumus), darbarīkus, traukus, pat patafonu, galdu, lādes, kumodes un visdažādākos dokumentus: fotogrāfijas, liecības, apliecības,
piezīmju grāmatiņas.
Pateicoties Monreālas Latviešu Sabiedriskā centra iniciatīvai, tik daudzi Latvijas bērni un jaunieši kļuva bagātāki ne tikai ar zināšanām, bet arī ar apjausmu, ka
arī viņi un viņu tuvinieki ir daļa no tautas vēstures. Bet kāda saktiņa, kāda fotogrāfija, Braucot uz Rīgu, jāredz pēc iespējas daudz:
kāda tautiska josta viņiem kļuva par TO saktu, TO fotogrāfiju, TO jostu - īpašo, nozī- šoreiz arī Latvijas ugunsdzēsības muzejs.
mīgo, savas dzimtas cilvēku Tēvzemes mīlestību apliecinošo. Tikai tā mēs mācāmies savas tautas vēsturi - izjūtot, izsāpot un līdzi pārdzīvojot, sev tuvos un sevi pašu par šīs vēstures daļu padarot un savu zemi caur kopējām sāpēm, ciešanām un pārdzīvojumiem vēl vairāk iemīlot.
26.aprīlī Latvijas okupācijas muzeja telpās notika konkursa noslēgums, ieskats skolēnu prezentācijās un labāko
prezentāciju autoru uzstāšanās, folkloras kopas «Vilki» priekšnesums un, protams, apbalvošana. 8.klases kolektīvs
klases audzinātājas Innas Zenovjevas vadībā ieguva 2.vietu klašu kopvērtējumā un saņēma 480 latu lietu prēmiju. Atzinību par dalību konkursā un 100 latu lielu stipendiju saņēma 6.klases skolniece Rasma Ormane. Apsveicam!
Šā gada 26.aprīlī notika
viens no populārākiem
Saeimas organizētiem pasākumiem – Jauniešu Saeima 2013, kurā
varēja piedalīties 100 jaunieši no visas Latvijas. Lai piedalītos
Jauniešu Saeimā jauniešu galvenais uzdevums bija izplānot kādu
konkrētu ideju, kuru vajadzēja publicēt Jauniešu Saeimas mājas
lapā. Publicēt savas idejas jaunieši varēja no 18. februāra līdz
1.aprīlim. Par šo ideju bija jānobalso vismaz 100 cilvēkiem un
idejai jāierindojas labāko ideju topā.
5.vietā, šajā topā, ierindojas mūsu pašmāju Riebiņu vidusskolas
12.klases skolniece Taīsija Novikova ar savu ideju izglītības uzla-

bošanā un tautsaimniecības attīstībā. Kā pati Taīsija saka, ka konkurence bija ļoti liela un katra balss bija zelta vērtībā. Pateicoties
5.vietai ideju topā, Taīsija Novikova kļuva par Jauniešu Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas līdzpriekšsēdētāju. Tas
ļāva turpmāk ierindoties Jauniešu Saeimas prestižāko deputātu
skaitā. Taīsija Novikova tika izvirzīta Baltijas Asamblejas delegācijā. Baltijas Asambleja notiks 2014.gadā un tajā piedalīsies 20
jaunieši.
Pati Taīsija ir ļoti laimīga par visu padarīto, neraugoties uz lielo
slodzi.

