
2013.gada marts 

28.februāris – pats marta priekšvakars – atnāca 

ar ikgadējo 12. klases Žetonu vakaru „Zili zaļi brīnumi”. 

Divpadsmitie nudien (vismaz paliela daļa no viņiem) bija 

turējuši sveci zem pūra, un tikai šajā pasākumā atklājās, 

cik lieliski aktieri un dejotāji, runātāji un dziedātāji viņi ir.  

Dzirkstošs humors, jautrība, mazliet skumju, pa-

teicības vārdi vecākiem un skolotājiem – tā dažos vārdos 

varētu raksturot vakaru. 

Lai gan klasē skolēnu nav daudz, 12.klase bija 

iestudējusi 

gan nelielas 

ludziņas, kur 

labi zināmie 

pasaku varo-

ņi saskārās 

ar gluži mūs-

dienīgām 

lietām un 

cilvēkiem, 

gan sagata-

vojusi visai 

smieklīgu, 

tomēr pa-

mācošu horoskopu. Rauties nācās 

ne pa jokam, jo dažs labs izspē- lēja ne 

vienu vien lomu! 

Un tad, kā jau ierasts, nāca svinīgā daļa, kur pal-

dies divpadsmitie sacīja klases audzinātājai Annai Meluš-

kānei, skolotājiem, skolas darbiniekiem un, bez šaubām, 

saviem vistuvākajiem, vismīļākajiem cilvēkiem – vecā-

kiem.  Arī skolas direktore Ineta Anspoka jau tradicionāli 

dāvāja topošajiem absolventiem  pildspalvas ar katra vār-

du, vēlēdama, lai tās nes veiksmi valsts pārbaudes dar-

bos, lai tās ir piemiņa par skolu, kurā lielākā daļa pavadī-

jusi divpadsmit gadus, no maziem bērneļiem izaugot par 

skaistām meitenēm un staltiem puišiem. 

Veiksmi, divpadsmitie! Neturiet arī eksāmenos 

sveci zem pūra! Jūs taču to varat. 

 

Izdošanos vēlot, Rita Pudāne, direktora vietniece 

audzināšanas jomā  

Foto: Vjačeslavs  Stepanovs 



Programma „Skolas auglis” arī šogad noslēgusies. Mūsu 

skolā jau trešo gadu. Tāpēc gribas atskatīties uz aizvadītajiem 

mēnešiem un dalīties pārdomās. Protams, tas ir bijis arī papildus 

darbs un rūpes, bet  ieguvumu, manuprāt, ir ļoti daudz. 

Pirmkārt, programmas ietvaros katrs skolas bērns nedēļu 

pēc nedēļas rudens un ziemas mēnešos tika pie vērtīgajiem vita-

mīniem, jo 

kas gan var 

būt labāks, 

ko likt uz kārā zoba, par tepat, Latgalē, Dagdas novada saimniecī-

bā „Eži”,  izaudzētajiem āboliem. 

Otrkārt, programma devusi arī plašu iespēju  izglītoties. 

Skolēniem bija iespēja uz augļiem palūkoties ļoti daudzpusīgi – 

gan iejusties pircēju un pārdevēju lomās Miķeļdienas tirdziľā, 

gan uzzināt par augļu un dārzeľu nozīmi veselīgā uzturā, gan 

pasportot, ierastā sporta inventāra vietā lietojot dārza veltes, gan 

klausīties pasakas, kurās galvenie varoľi ir augļi,  gan izpētīt  

dažādus augļus un to draugus: dārzeľus, ogas, garšaugus. 

 Jau otro gadu 5. – 9.klašu skolēniem tika piedāvāts iz-

strādāt mini zinātnieciski pētnieciskos darbus un tos prezentēt. 

Šogad īpaši ar savu veikumu izcēlās 6. un 8. klase ( audzinātājas 

Natālija Smukša un Inna Zenovjeva). Šie bērni ne tikai saistoši un 

interesanti pastāstīja par saviem pētījumiem, bet arī bija sagatavo-

juši degustāciju galdu, praktiski nodemonstrējot, cik daudzveidīgi 

ir izstrādājumi no augļiem un ogām. Ļoti nopietni savus darbus 

bija izpildījušas 9.a klases ( audzinātāja Ināra Dronga) meitenes, 

sagatavojot pētījumus par „svešiniekiem ”, t.i., svešzemju aug-

ļiem,  mūsu ēdienkartēs. Bez šaubām, šajos darbos ir liels arī da-

baszinību un informātikas skolotāju ieguldījums, kas prasmīgi un 

plānveidīgi vadīja skolēnu pētniecisko darbu un mācīja veidot 

veiksmīgas prezentācijas.  

Programmas noslēgumā sākumskolas skolēni savukārt 

aicināja uz krāšľu zīmējumu izstādi skolā – „Ābola draugu sali-

dojumu”. Mazie, iepazinušies ar augļiem, ogām un dārzeľiem, 

zīmēja to 

„portretus”, kas 

priecēja gan sko-

las ļaudis , gan ciemiľus. 

Tā, apkopojot aizvadītajos mēnešos padarīto, ir jāatzīst, 

ka auglis nav tikai vese-

līgs kārums, tas ir daudz 

vairāk: lieta izpētei, lieta 

spēlēm un radošai darbī-

bai.  Skolā tas viss ir ļoti 

svarīgi, jo ieguvēji ir bēr-

ni, un tas ir pats galve-

nais. 

Paldies skolas 

direktorei Inetai Anspokai, skolas ēdnīcas vadītājai Anitai Caku-

lei, audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, kas darbojās program-

mā „Skolas auglis” – katrs savā jomā, taču visi atbildīgi un ar 

lielu aizrautību. 

 

Riebiņu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā  

Rita Pudāne 

 

Īpašais biatlons, jūs sakāt. Nu, jā. Tādā sporta veidā risinājās sacensības mūsu skolas sta-

dionā 1. martā. Varbūt nevis biatlons, bet tā da-

lībnieki bija īpaši! Bet nu jebkurā gadījumā jauki 

un lietderīgi pavadīta pēcpusdiena vecāko klašu 

skolēniem un jaunsargiem, un arī nelielai grupiņai 

pieaugušo, kam bija iespēja atcerēties skolas lai-

kus, fizkultūras stundas un pēc ilgāka laika 

stāties uz slēpēm. Kopumā piedalījās četras 

komandas: 10.klase (Andrejs Locāns, Kristaps 

Pastars, Viktors Maslobojevs, Aleksandrs Mat-

vejevs), 12.klaseLiene Mazjāne, Indra Kodore, 

Edgars Stabulnieks, palīgs Sandis Stuburs), 

jaunsargi (Iļja Daņi- lovs, Arturs 

Stabulnieks, Vladislavs Stabulnieks, Rai-

vis Meluškāns) un skolas darbinieki (Sanita Upeniece, 

Mārīte Pokšāne, Juris Čižiks, Edgars Upenieks). Labākie 

šoreiz desmitie, otrie – skolas darbinieki, trešajā vietā 

ierindojās divpadsmitie. Nu ne visus klau-

sīja šaujamierocis! Un tad, kā jau biatlonā, 

bija jā- veic soda aplis. Savukārt citiem bija pagadījušās... nepaklausī-

gas slēpes! Bet jaunsargiem, kā jau jaunākajiem, visas uzvaras vēl priekšā. 

Pēc finiša bija iespēja sasildīties ar karstu tēju (Paldies skolas ēdnīcas meitenēm!), klāt 

piekožot gardus cepumus (Paldies skolas direktorei Inetai!). Un tā nu, protams, tika iz-

mantota! 

Ar to sacensības vēl nebija galā. Bija jānoskaidro precīzākais šāvēji. Meiteņu- sieviešu gru-

pā līdere bija sporta skolotāja Mārīte Pokšāne ( vai gan varēja būt citādi?), bet zēnu-vīru 

grupā par labāko tika atzīts Aleksandrs Matvejevs. 

Lai gan interesentu pulciņš varēja būt lielāks (laikam nobijās no laikapstākļiem!), visi klāt-

esošie bija gandarīti gan par savu uzdrošināšanos un varēšanu, gan par redzēto un piedzī-

voto. 

Jāpiebilst, ka sacensības notika ciešā sadarbībā ar Jaunsargu komandieri Valēriju Pastaru un jaunsargiem Denisu Paegli un 

Ruslanu Tumaševiču. Līdz nākamajam pasākumam! 

Klāt bija un līdzi juta Rita Pudāne 



 

 

 

 

Iešana pārgājienā 

parasti saistās ar 

pavasari vai rude-

ni. Bet ko jūs 

teiktu par 

p ā r g ā j i e n u 

ziemā? 

Auksti? Ne-

parasti? Sniegs? Labāk siltumā pie datora pa-

sēdēt? 

Taču mūsu skolas jaunsargi nenobijās un 2. 

martā devās ceļā. 

 

Raivis Meluškāns (9.a 

kl.) un Jacenta Rudzāte (8. kl.), jaunsargi un pār-

gājiena dalībnieki, pastāstīja, ka iešana ir bijusi pa 

lauku ceļiem un pār pļavām, līdz nonāca līdz gala-

punktam. Meža ielokā ceļotāji sakūruši lielu uguns-

kuru, kas īpaši silts un omulīgs likās tāpēc, ka visi 

draudzīgi kopā bija tam vākuši kurināmo. Bet 

ugunskurā cepti cīsiņi un kartupeļi ir sevišķi garšīgi, 

to zina ikviens, kas kaut reizi ir gājis pārgājienā. 

Savukārt jaunsargu instruktors parādīja arī dažas 

izdzīvošanas gudrī-

bas—ko darīt tad, ja 

cilvēks ir nosalis un 

vajag sasildīties, vai  

kā ziemā nomazgāties. 

Raivis un Jacenta atzi-

na, ka pārgājiens ļoti 

patika un viņi labprāt 

tādā dotos vēlreiz. 

Novadu 12. Grāmatu svētku ietvaros, kas notika Preiļos 8.martā, arī mūsu skolā 

bija viešņa. 

            Uz tikšanos ar filmu režisori, producenti  un fonda „Sibīrijas Bērni” dibinātāju 

Dzintru Geku pulcējās 9.- 12.klašu skolēni un skolotāji. Emocionāli ļoti smags stāstī-

jums un saruna, jo tāds jau tās temats – par izpostītām dzīvēm, par to, kā varēja būt, 

bet nebija, par 1949. gada deportācijām, vienu no traģiskākajiem punktiem Latvijas 

jauno laiku vēsturē, vienu no Latvijas vēstures melnajām lappusēm, kad uz mūža no-

metināšanu Sibīrijā tika izsūtīti 43 tūkstoši cilvēku, viņu vidū 10 tūkstoši bērnu un zī-

daiņu. Katrs ceturtais uz mūžu deportētais bija bērns.  

Stāstījumu vēl spilgtāku padarīja gan filmas frag-

ments, gan safilmētie jaunākie materiāli, kas tapuši 

pēdējās ekspe-

dīcijas laikā 

iepriekšējā va-

sarā.  

Tikšanās noslēgumā režisore dāvi-

nāja skolas bibliotēkai grāmatu „Sibīrijas bērni” 

divos sējumos, kā arī vienu no filmām, mēs 

savukārt teicām paldies režisorei, pasniedzot origami pulciņa iz- strādājumu – 

tulpi – un skolas pildspalvu. 

Šī tikšanās noteikti paliks atmiņā, un, iespējams, daudzi no klausītājiem 

citām acīm, daudz pozitīvākām, paskatīsies uz mūsu šodienu. 

Foto: Valērijs Pastars 

Foto: Rita Pudāne 

http://www.preilubiblioteka.lv/files/484piemini_sibiriju.pdf
http://www.preilubiblioteka.lv/files/484piemini_sibiriju.pdf


Skaists un saulains atausa  8. marta rīts, prieks un līksme atnāca līdz ar skolas saimi uz Riebiľu vidusskolu. Gaiteľos un kla-

sēs skanēja apsveikumi, laba vēlējumi, meiteľu un sieviešu rokās bija redzami ziedi.  

Ēdnīcas jumtu rotāja uzraksts: SVEICAM 8. MARTĀ, kas bija aizkustinošs 

žests no mūsu skolas vīriešiem. Paldies visiem, kas par to bija padomājuši.  

 

Bet 9. b klases skolēni par to domāja jau dienu 

iepriekš un uzrakstīja pārdomas par laimi.  

Laime ir iekšējais prieks. Kad iekšā ir tāda sajū-

ta, ka gribas dziedāt, dejot, priecāties un dāvināt šo laimi citiem, dalīties ar apkārtējiem cilvē-

kiem. Laime ir kolosāla sajūta. (Ž. Kirilova) 

Laime ir tad, kad kādam spēj palīdzēt.( M. Kuzņecovs) 

Laime ir sajūta, kad tu jūti laimi, kad esi iemīlējies, kad ir svētki, kad izcīni 1. vietu. 

(J. Plaunova) 

Laimes formulas ir dažādas, man tā ir labs darbs un mīlestība, un arī bez veselības 

nav laimes. (A. Komlačovs) 

Laime ir mūsu dzīve. Bez laimes dzīve liekas grūta. Laimīgs cilvēks dzīvo viegli un ilgi. 

(O. Soboļevs) 

Lai būtu laimīgs, jāpaskatās uz tiem, kas tādi nav, un tu redzēsi, ka Tev ir viss laimei 

nepieciešamais: prāts, cerība, nauda… (A. Bondarevs) 

Es domāju, ka kļūt laimīgam ir ļoti viegli: ja tu redzi apkārt tikai labo, tu būsi laimīgs. 

(K. Mihailovs) 

Laimes formula ir tāda: dzīvība + veselība + ģimene + darbs + mīlestība.  

(N. Sergejeva) 

Man liekas, ka lielākā laime ir mīlestība, bērnu piedzimšana un sava un tuvo cilvēku veselība. (M. Skačkova) 

 Ja cilvēkam ir jēga dzīvot, tad viņš ir laimīgs. Vajag atrasts dzīves jēgu un cilvēks jutīs, kā ir mainījusies viņa dzīve uz labā-

ko pusi. (A. Malahova) 

Skolēnu darbos ieskatījāslatviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane 

Multicentrā tika organizēta ikgadējā akcija „Dāvināšanas prieks”. Paldies akcijas dalībniekiem! 

Metodiskajā centrā notika „Gandrīz ideāls randiņš”, 

prieks un smaidi – ieguvums visiem. 

 Bet vakarā izskanēja jauks Rie-

biľu KN  svētku koncerts 

“Sievietes, ņemiet, lūk, 

mana sirds”. Tajā skatītājas 

priecēja arī mūsu skolas pārstāvji. 

8. Marta diena bija patīkamu emoci-

ju un  mīlestības pārpilna. 

Pārsteigums!!! 

Meitenēm prieks! 

Skolas vīriešiem labu vārdu sakrājies 

ir daudz.. 

Akcijas saimnieces skolo-

tājas Irēna Ormane un 

Aleksandra Masļakova 

Koncertā uzstājās 

6.klases zēni sadar-

bībā ar skolotāju 

Āriju. 

Foto: Rita Pudāne 



Riebiņu vidusskolas skolēnu komanda novada sacensībās galda tenisā izcīna otro vietuRiebiņu vidusskolas skolēnu komanda novada sacensībās galda tenisā izcīna otro vietuRiebiņu vidusskolas skolēnu komanda novada sacensībās galda tenisā izcīna otro vietu   

Februāra mēnesis skolas sporta zālē pagāja pie tenisa un novusa  galdiem. Pēc stundām un starp-

brīžos risinājās skolas turnīrs šajās divās sporta spēlēs. Aktīvāki bija zēni. 6-12.klašu pārstāvji gatavojās 

skolas labākā titulam, kā arī viens no mērķiem bija sagatavoties novada sacensībām.  

Novusā skolas komandai (Kristaps Pastars, Uldis Zalāns un Jūlija Mihailova) pietrūka meistarī-

bas vai veiksmes, lai ierindotos labāko trijniekā. Toties galda tenisa sacensībās, kas notika 9.martā Galē-

nos, Rasma Ormane, Uldis Zalāns un Viktors Maslobojevs skolas kausu krājumu veiksmīgi papildinā-

ja. 

Cerams, ka nākošgad meitenes būs aktīvākas, zēni  – meistarīgāki un skolas komandu skaits du-

bultosies. Bet šogad vēl būtu jāpacīnās zem basketbola groziem novada sacensībās. 

Katrs turas šai pa-

saulē 

Pie tā, kas tam dots. 

Saulesstars turas pie sau-
les  

Kā krūzīte pie osas. 

Balons turas pie aukliņas 

Kā lapa pie zara kokam. 

Bērniņš turas pie mā-

miņas 

Mīļās un siltās rokas. 

       Ārā vēl valda ziema un 
sals, bet pavasaris jau ienācis 

mūsu skolā, izrotājis Rozā zāli 
ar sniegpulksteņiem, pūpoliem 

un 15. martā saaicinājis uz pa-
vasarīgiem svētkiem Māmiņas, 

Meitiņas un visus sākumskolē-
nus. 

        Konkursa dalībniecēm  
kopīgi bija jāveic  dažādi uzde-

vumi: jāatpazīst mūsu skolas skolotājas un meite-
nes, ātri un veikli jāizlasa pogas no pupām, jāpa-

zīst ziedi, kurus varētu dāvināt māmiņai, kopīgi 
jāapglezno puķu podiņš, jāsaliek un jānoskandē 

tautasdziesma par māmiņu, kā arī jāparāda veiklī-
ba un saskaņota darbošanās sportiskā uzdevumā.  

        Konkurss ir konkurss un neiztikt arī bez žūri-
jas, kura šoreiz bija īsti vīrišķīga, jo to pārstāvēja 

Jānis Čižiks, Jāzeps Laizāns, Lauris Uzulnīks un 
Ernests Zalāns. Konkursa noslēgumā Ernests svei-

ca dalībnieces ar  L. Vāczemnieka dzejoli „Mātes 
dienā’ un zēni pasniedza māmiņām pūpolus. 

        Cik draudzīgi, mīļi un vienoti darbojās lielās 
un mazās konkursa dalībnieces!  

Noslēgumā katra Māmiņu-Meitiņu komanda saņē-
ma pavasarīgu pateicību ar žūrijas piešķirto nomi-

nāciju, skolas sarūpēto hiacinti un daudz, daudz 
pozitīvu emociju par uzdrīkstēšanos, piedalīšanos 

un patīkami kopā pavadīto laiku.  

       

Paldies visām 

drosmīgajām, 
atsaucīgajām 

māmiņām, kuras 
atrada laiku at-

nākt, piedalī-

ties un uzva-
rēt. 

 

 

Silvija Avotiņa, direktora vietniece audzināšanas jomā 

Anna Marija un māmiņa Irina—VEIKLĀKĀS 

Margarita un māmiņa Skaidrīte—DRAUDZĪGĀKĀS 

Dana un māmiņa Oksana –   

RADOŠĀKĀS 

Evelīna un māmiņa Sanita—

ČAKLĀKĀS 

Sintija un māmiņa Ieva—ERUDĪTĀKĀS 

Žūrija 

Ernesta sveiciens. 

Visas dalībnieces  -

VISLABĀKĀS 



Darbs pie ZPD – 
viena no apmācī-

bas procesa sa-
stāvdaļām vidus-

skolā. 

Skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbību 
Latvijas Republikā īsteno atbilstoši vispārējās vidē-

jās izglītības iestāžu skolēnu interešu izglītības pra-
sībām. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu 

zinātnisko darbību raksturo 
patstāvīgā zinātniskā rakstura 

pētījuma izpilde dažādās zi-
nātņu jomās, un šo darbību 

vada konkrētās zinātnes no-
zares speciālisti – darba vadī-

tāji. 

Mūsu skolā jau ir savas ZPD 

rakstīšanas tradīcijas. 10. kla-

sē skolēni mācās 

strādāt ar zinātnis-

ko literatūru, ana-

lizēt informāciju 
un apkopot to sa-

vā darbā. Svarīgi 
ir iemācīties parei-

zi,  atbilstoši no-
teikumiem nofor-

mēt savu darbu. 

11.klases skolēni parasti turpina savu tēmu 

no pagājušā gada, tāpēc viņu mēr-

ķis ir izstrādāt 
projekta dar-

bus. Dažādi 
skolēni izvēlas 

skolas pasāku-
mu organizāci-

ju. Piemēram, 
pavisam drīz 

būs Ūdens diena, 
kuru vadīs Indra 

Kodore.  

Protams, 

pats nopietnākais 
darbs ir 12.klases 

skolēniem. Viņi 
jau prot ne tikai 

strādāt ar zi-
nātnisko litera-

tūru, bet arī ir 
iepazīstināti ar 

prasmēm strā-
dāt ar zinātnis-

ko aparatūru un 
pētījuma meto-

dēm.  

Šobrīd mēs varam pateikt, ka šī mācību ga-

da darbs pie ZPD ir veiksmīgi pabeigts. Marta sā-
kumā notika skolēnu ZPD aizstāvēšana. Pēc tradī-

cijas, vertēšanas komisijas sastāvā bija arī skolas 
padomes pārstāvji: Imants Kokins, Juris Pastars, 

Māris Stabulnieks. Komisija pievērsa uzmanību tē-
mas amjomam, prasmei strādāt ar darba prezentā-

ciju un iepazīstināt ar to auditoriju.  

Paši skolēni, analizējot savu darbu, atzina, 

ka esot apmierināti ar to, ka  šis posms viņu dzīvē 
ir pārvarēts un viņi ir saņēmuši ne tikai labas atzī-

mes, bet arī bagātu pieredzi, kura nepieciešama 
tālākizglītībai.  

Inna Kabare, skolas direktora vietniece  

Как известно, Масленица длится целую неделю и делится на две части: узкую и 
широкую. Начало Широкой Масленицы 

праздновали в школе 14 марта. Кружок «Русский 
фольклор» пригласил своих друзей поучаствовать 

в веселых 
забавах: 
«Подушечный 
бой», «Катание 
медвежонка», 
«Меткий повар», 
«Масленичный 

хоккей», «Снайпер в тумане», «Забег 
со сковородками», «Петушиный бой». Каждый присутствующий смог 
проверить себя и на силу, и на скорость.Хорошего настроения добавляли 
удалые народные мелодии и вкусные  блины «с пылу, с жару» - 

спасибо работникам  столовой! Кульминация праздника – сжигание чучела Масленицы. По тому, как оно горит, 
как говорят, можно прогнозировать погоду на лето. Участники праздника сделали вывод, что летние каникулы 

должны быть горячими – чучело сразу загорелось. Попрощавшись с Масленицей, гости отправились на горку. 
Усталые и  довольные все вернулись в школу с надеждой, что хорошо Весну закликали, и она не задержится, 
ведь скоро каникулы! 

Руководитель кружка «Русский фольклор» Инна Кабаре 

Foto: Laura Golubeva 

Foto: Viktorija Kabare 



21.martā Riebiņu vidusskola organizēja izbraukumu uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „ZEIMUĻS”, kur norisinājās 

Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojums - konkurss „Latgales reģiona gada pašpārvalde 2013”. Uz konkursu jauniešiem bija jāsaga-

tavo mājas darbs – plakāts par skolas pašpārvaldes darbu (mērķi, uzdevumiem un labo praksi), kā arī jāizveido radoša prezentācija par tēmu 

„Skolēnu pašpārvalde – izglītības iestādes virzītājspēks”. Mūsu jaunieši bija lieliski sagatavojušies. Konkursa trešajā daļā norisinājās erudīcijas 

konkurss, kur jauniešiem bija jāatbild uz 15 nopietniem jautājumiem par pašpārvalžu darbu, tās būtību un likumisko ietvaru. 

Paralēli konkursam, pasākuma laikā dalībnieki iepazinās ar aktualitātēm skolēnu pašpārvalžu darbā, ar jaunatnes neformālās izglī-

tības iespējām Rēzeknes pilsētā, kā arī piedalījās interaktīvā nodarbībā par jauniešu līdzdalības ietekmi uz viņu personisko izaugsmi un ie-

spējām darba tirgū. 

Visas 33 Latgales reģiona skolu pašpārvaldes, kas piedalījās pasākumā, cīnījās par titulu „Latgales reģiona gada pašpārvalde”, ko 

varēja iegūt tikai viena skola. Šoreiz tie esam mēs - Riebiņu vidusskola, kas ieguva 34,6 punktus.  Komandas sastāvā bija Laura Golubeva, 

Andra Struka un Viktors Maslobojevs. 

Dalībnieki atzina, ka pasākumā iegūta jauna pieredze un idejas, kā arī šī bijusi lieliska iespēja sevi salīdzināt ar citām Latgales skolu 

pašpārvaldēm – tas dod iespēju izvērtēt savu līdzšinējo darbību, arvien attīstīties un augt. 

Gandarījums par šo veiksmi ir liels, tāpēc vēlos izteikt pateicību skolas parlamenta prezidentei Laurai Golubevai par mērķtiecīgu 

un radošu darbošanos vairāku gadu garumā, par lielo atbildības sajūtu uzticēto pienākumu veikšanā. Paldies direktora vietniecei Silvijai 

Avotiņai par daudzajām idejām un par nenobīšanos tās īstenot, par darbu, kuru ikdienā veic ļoti apzinīgi. Skolotāja ir tā, kura brauc līdzi 

saviem skolēniem uz dažādiem pasākumiem, motivē, uzmundrina. Paldies vecākiem, kas atbalsta un jūt līdzi skolas notikumiem. 

 Lai vārds „dzīve” joprojām nav lietvārds, bet darbības vārds ! 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

UN KO SAKA LAURA? 

Savu ceturtdienu, 21. martu, dienu tieši pirms brīv-

dienām, neliela parlamenta daļiņa pavadīja Rēzeknē. Kāpēc 

mēs tur bijām un ko mēs darījām? Mēs piedalījāmies konkur-

sā ar nosaukumu „Latgales reģiona pašpārvalde 2013”. Cītīgi 

šim pasākumam sākām posties jau vismaz divas nedēļas ie-

priekš. Mums bija jāsagatavo liels mājasdarbs. Sākumā plakā-

ta veidā, pēc tam arī prezentācijas.  

Un šodien jau agri, agri, dodoties uz Rēzeknes pusi - 

uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”-, 

mēs jutāmies nedaudz patīkami satraukti. Kopā ar mums šajā 

konkursā par titulu sacentās veselas 32 skolas un likās, ka 

izredzes tiešām ir mazas, jo konkurenti bija vareni. Jau skolu 

nosaukumi vien par to liecināja. Bet izrādās, ka cerība pastāv 

vienmēr, un mēs to pierādījām. Mēs esam tik neizsakāmi lai-

mīgi... Ļoti žēl, ka šodien kopā nevarēja būt viss parlaments... 

redzēt un sajust  mūsu emocijas un prieku. Bet es pateicos 

pilnīgi visiem, bet īpaši Andrai,  Viktoram, kuri nenobijās un 

atbalstīja mani šajā dienā, un skolotājai Silvijai, kura ir mūsu 

ideju avots un ģenerators, un arī pats lielākais atbalsts. Patei-

cos skolotājam Guntim, kurš palīdzēja mums tikt galā ar 

video materiālu mājasdarbam. Paldies skolotājai Rutai par 

palīdzību plakāta veidošanā. Paldies arī skolas direktorei Ine-

tai, bez kuras parlaments nebūtu parlaments. Paldies par to, 

ka vienmēr tiek atrasts transports un iespēja, lai mēs varētu 

nokļūt visur, kur varam sevi pierādīt. Paldies arī autobusa 

šoferim par pacietību, mūs gaidot tik ilgi, jo diena tiešām bija 

gara un nogurdinoša.  

Manuprāt, pats galvenais konkursā bija ļoti labi sa-

gatavot mājasdarbu, jo uz vietas visu izšķīra vienīgi erudīcijas 

konkurss, kurā bija 15 jautājumi. Un kā pierādījās, tad mēs 

bijām vislabākie no labākajiem! Un ir tik neizsakāms prieks 

un lepnums. Skatoties uz balvu, diplomu un atceroties visu 

dienā piedzīvoto, liekas – nu kā? Vai tiešām mēs to izdarījām? 

Bet JĀ, tas tikai pierāda to, ka ne mirkli nedrīkst apstāties un 

jāceļ latiņa tikai augstāk un augstāk. Bija prieks nest savas 

skolas vārdu un likt tam būt pirmajam, izceļot to starp visām 

Daugavpils, Rēzeknes un arī citu novadu skolām. Arī, būdami 

mazi, mēs spējam paveikt daudz ko, un šoreiz to pierādījām 

mēs. 

Dažbrīd iestājās nogurums, un likās – kaut nu ātrāk 

tas viss beigtos... Bet kopā ar draugiem no Viļāniem mums 

bija neapšaubāmi ļoti pozitīvu emociju bagāta diena. Paldies 

arī viņiem par foršo atbalstu, un prieks, ka arī viņi priecājas 

par mums. 

Ir milzīgs pagodinājums būt par skolas parlamenta 

prezidenti un apzināties, ka šī balva skolai tika iegūta tieši tad, 

kad es tur biju, es darīju visu, ko varēju, un es arī uzvarēju. 

Un arī katrs no parlamenta dalībniekiem noteikti tā var teikt, 

jo šo visu darbu mēs veicam kopā. Un vēlreiz gribu teikt lielu 

paldies, mīļie, ka jūs man esat! Ejam, darām, rīkojamies un 

skatāmies tikai uz priekšu, lai gan mums pašiem, gan skolai 

būtu gaišāka nākotne! 

Parlamenta prezidente Laura Golubeva 

Attēlos (no kreisās uz labo): 

 Mūsu komanda. 

 Ar žūriju. 

 Ar Viļānu draugiem. 

Foto: Laura Golubeva un draugi 



IIsemestris—zinātniski pētniecisko darbu laiks, 

jo ZPD aizstāvēšana ir notikusi gan pašu skolā, 

gan vidusskolēni ir piedalījušies Starpnovadu 

3.Zinātniski pētniecisko darbu konferencē Varakļānos, kur 11. klases skolniece Laura Golubeva ieguva 2. vietu, 

12. klases skolniece Arina Rubļova un 12. klases skolnieks Edgars Stabulnieks—3. vietu , gan  Latgales reģi-

ona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā Daugavpilī, kura laureātu vidū ir Laura Golubeva un Aija 

Šmukste. 

 

Pārdomās dalās  

 Ruta Vjakse, vizuālās mākslas un mājturības skolotāja, Lauras ZPD vadītāja: 

 
Lauras Golubevas (11.kl.) zinātniski pētnieciskā darbība aizsākās ar it kā profesionālās ievirzes izvēli un sarunu ar pašas 

izvēlēto pedagogu. Saruna bija par žurnālistiku. Laurai patīk literāri un sabiedriski darboties, man – vizuāli un literāri. Ľemot vērā 

visus aspektus, radās kopīga ideja par svētku un atzīmējamo dienu vizuālu noformējumu izveidi stendam, katrā iekļaujot īstu žurnālis-

tes sleju ar foto un parakstu. 

Savstarpēji aktuāla bija Saruna, Izpratne, Uzklausīšana, Pacietība, Rūpība, Atbildība. Laba ZPD pamatā ir skolēna ieinte-

resētība tajā, ko viņš dara.  Sarunās atklājās, ka Laura domā arī par pedagoga profesiju, ko redz ikdienā un daļu jau ir apguvusi, vai 

ne?! Sniedzot ZPD DU  konkursam, Laura kā jomu nosauca: „Pedagoģija.”  

Arī es ne tikai mācīju, bet arī mācījos pati. Paldies Laurai par neatlaidību. Kad man šķita, 

ka pietrūks laika, Laura atnāca ar smaidu un lielu pārliecību strādāt līdz galam. Laura 

izrādīja profesionalitāti, piemērojot ZPD noformējumu dažādu nolikumu prasībām, pre-

zentācijas izveidē un prezentēšanā. Viľa visam cauri izvija savu personisko ieinteresētī-

bu, kas veicināja arī labāku kontaktu ar darba klausītāju un lasītāju. 

Tagad no sirds varu vēlreiz apsveikt Lauru ar ZPD izcilu vērtējumu skolā, ar 2.vietu Va-

rakļānu vsk, Viļānu vsk. un Riebiľu vsk. Starpnovadu 3.Zinātniski pētniecisko darbu 

konkursā – konferencē, kā arī  ar 2.vietu DU Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītī-

bas iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā -  konferencē. DU viľai dod iespēju studēt budžeta grupā kādā no pedagoģi-

jas specialitātēm. 

Novēlu veiksmi Laurai arī Latvijas 36.skolēnu zinātniskajā  konferencē – konkursā Rīgā 21. – 22.aprīlī. 

Skaists darbs? – Jā! 

Grūti? – Viegli nebija. 

Gandarījums? – Jā, noteikti! 

 

  un Ineta Anspoka, skolas direktore, psiholoģijas skolotāja,  Aijas ZPD vadītāja: 

 

2013. gada 16. martā Daugavpils Universitātē pulcējās labākie Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolē-

ni, lai konferencē prezentētu savus zinātniski pētnieciskos darbus.  

Atklāšanas pasākumā konferences organizētāji izteica pateicību un pasniedza dāvanas skolām par atbalstu skolēnu zināt-

niski pētniecisko darbu sagatavošanā. Turpinājumā skolēni devās uz darba grupām aizstāvēt savus zinātniski pētnieciskos darbus. 

Arī šogad skolēni savos darbos atspoguļoja pētījumus par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, piemēram, Fotonu nanoarhi-

tektūru pētījumi smecernieku dzimtas vabolēm, Pozitīvas domas kā svarīgākā cilvēka 

dzīves panākumu atslēga, Politiskā karikatūra kā likuma pārkāpums, Metode ar PEM 

elektrolīzeru saražotā ūdeņraža daudzuma prognozēšanai, Fantoms cilvēkā - literāra-

jā un psiholoģiskajā aspektā utt. Kopumā konferencē 19 darba grupās tika prezentēti 

165 zinātniski pētnieciskie darbi. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja Laura Golubeva, 

Taisija Novikova, Aija Šmukste.   

Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa laureāti mācās arī mūsu 

skolā: Laurai Golubevai tika piešķirts 2.pakāpes diploms pedagoģijas sekcijā un Aijai 

Šmukstei 3.pakāpes diploms psiholoģijas sekcijā. Meitenēm ir tiesības pretendēt ārpus 

konkursa studijām DU bakalaura studiju programmās. Pateicības par atbalstu skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā saľēma pedagogi Ruta Vjakse un Ineta An-

spoka. 

Konferences noslēgumā ekspertu komisija savā darba grupā paziľoja konkursa rezultā-

tus, nosaucot labākos darbus un izvirzot tos uz Latvijas 37.skolēnu zinātniski pētniecis-

ko darbu konferenci - konkursu Rīgā. Kopumā uz  konferenci Rīgā tika izvirzīti 53 labā-

kie zinātniski pētnieciskie darbi, tai skaitā mūsu skolas 11.klases skolniece Laura Golubeva, skolotājs-

konsultants Ruta Vjakse.  

Latgales reģiona skolēnu zinātnieciski pētniecisko 

darbu konkursaā Daugavpilī. 

Foto: Ineta Anspoka 



Latgales lauku skolu audzēkľu  

8.radošo darbu konkurss, kas veltīts dzejnie-

cei Naaizmērstulei, ir noslēdzies ar skaistu pasākumu 2013. gada 20. martā Aglonas vidusskolā. Konkursā piedalījās 125 skolēni no 

30 skolām,15 darbi bija uzrakstīti latgaliešu valodā. Visi latgaliešu valodā rakstītie darbi jau ir aizsūtīti uz Lakugu un gaida savu rindu 

publicēšanai. 

 Riebiņu vidusskolas skolēni arī ir saņēmuši balvas par savu veikumu. 

 5. -7. klašu grupā piedalījās 6. klases skolēns Mareks Cakuls un saņēma pateicību. 

 Īpaši veiksmīgi darbi ir bijuši 8. - 9. klašu skolēnu grupā, jo 8. klases skolniece Līga 

Struka saņēma pateicību, bet 9.a klases skolniece Gunda Pastare (skolotāja Rita 

Pudāne) varēja lepoties ar sava radošā darba augsto novērtējumu vairākās nomināci-

jās: žūrijas atzinību konkursā, Pieniľu baznīcas priestera A. Bernāna balvu, DU dip-

lomu par II vietu un Aglonas novada 

centrālās bibliotēkas speciālo balvu.  

Vidusskolas grupā piedalījās 4 sko-

lēni. 10. klases skolniece Andra 

Struka saņēma pateicības no kon-

kursa žūrijas un uzľēmējas M. Mežinieces, 10. klases skolniece Laura Otsone saņē-

ma pateicību no konkursa žūrijas, Pieniľu baznīcas priestera A. Bernāna balvu par 

radošo darbu latgaliešu valodā un Maizes muzeja vadītājas V. Ancānes balvu par 

oriģinālu darbu. 11. klases skolniece Laura Golubeva saņēma konkursa žūrijas pa-

teicību, bet 12. klases skolēns Jāzeps Laizāns saņēma divas pateicības – no konkur-

sa žūrijas un uzľēmējas M. Mežinieces.  

Mēs lepojamies ar skolēnu sasniegumiem un ceram uz atsaucību citos konkursos.  

Paldies sakām Riebiľu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai par atbalstu un iespēju piedalīties  konkursa noslēguma pasā-

kumā Aglonā. 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane 

Uzminiet: kur bija 

2.klase? 

Pareizās atbildes ( no labās uz kreiso): 

POLICIJĀ, BIBLIOTĒKĀ, VALSTS UGUN-

SDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTĀ 

2013. gads ANO dalībvalstīs pasludināts par Starptautisko ūdens sadarbības gadu. Pasau-

les ūdens dienā (22.marts) ikviens tika aicināts īpaši aizdomāties par ūdens jautājumiem. Par ūdeni 

klimata pārmaiľu kontekstā, par ūdeľu tīrību, ūdens pieejamības, piegādes un attīrīšanas problē-

mām, kā arī ūdens kvalitāti. Starptautiskā ūdens sadarbības gada sauklis ir „Ūdens, ūdens būs vi-

sur, ja vien pratīsim dalīties”.  

Arī mūsu skolā šī diena ik gadus tiek atzīmēta. Šoreiz ar saistošu spēli „Ūdens un fakti” 7. 

klases skolēniem, ko savukārt veidoja un organizēja 11.klases skolniece Jeļena Kolesnikova kopā 

ar skolotāju Jeļenu Saulīti. Spēles autore Ļena uzskata, ka „šī spēle skolēnus ieinteresēja un arī 

lika aizdomāties par ūdens vajadzību un nozīmi ne tikai cilvēkam, bet arī visam dzīvajam kopu-

mā”, un pateicas skolotājai Jeļenai par palīdzību un līdzdalību. 

Spēles uzvarētāji: Iļja un Aļona. 



2013.gada 25.martā 

Viļānu vidusskolā no-

tika Starpnovadu (Dagdas novads, Ludzas novads, Riebiņu no-

vads, Viļānu novads) vidusskolu pedagoģisko lasījumu konfe-

rence ―Mācīšanas un mācīšanās process skolēna personības 

pilnveidē‖. 

Sākumā notika pasākuma svinīga atklāšana, kurā uzstājās gan 

saimnieki, gan sponsori, gan viesi no novadiem. Visus vienoja 

kopīga atziņa, ka šādas tikšanās ir ļoti nepiecie-

šamas, lai bagātinātos, dalītos pieredzē, smeltos 

jaunas idejas 

Pēc tam 

darbs ri-

tēja trīs 

sekci jās. 

Divās no 

tām uz-

stāšanās 

dalībnieku 

vidū bija arī mūsu skolas 

pedagogi: Mārīte Pokšā-

ne (―Sportisko aktivitāšu 

ietekme uz skolēna per-

sonības pilnveidi‖), Inna 

Zenovjeva (―Radošās 

darbnīcas kā mācību me-

tode‖), Alla Solovjova 

(“Origami māksla”). Liels 

gandarījums bija, ka mūsu skolas skolotāju pieredze ļoti ieinte-

resēja kolēģus, par ko liecināja gan daudzie jautājumi, gan ko-

pīgi plāni nākotnei. 

Uzstājas skolotājas 

 Mārīte Pokšāne.  

Inna Zenovjeva un  

Alla Solovjova. 

Kopbildes konferences noslēgumā. 

Foto: Rita Pudāne 

Lai gaidītu Lieldienas ir visai daudz iemeslu. Pirmkārt, olu krāsošana un ēšana, 

protams, otrkārt, atpūta, jo brīvdienas, treškārt, - kaut kas neticams! -  

Lieldienu zaķu džamboreja Lieldienu zaķu džamboreja Lieldienu zaķu džamboreja tepat, mūsu skolas vestibilā.  

  


