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Septiņas krāsas varavīksnē, septiņas dienas 

nedēļā, septiņi pasaules brīnumi, septiņi rū-

ķīši Sniegbaltītei – ar tādu skaitļa „septiņi ” 

daudzinājumu skolotāja Alla Solovjova uzru-

nāja savus septiņus divpadsmitās klases 

audzēkņus ikgadējā Žetonu vakarā „Mūsu 

dzīves mozaīka”. 

Un tiešām – laikam jau skaitlim  „septiņi ” piemīt kāds īpašs spēks, jo tās pozitīvās emoci-

jas, ko sagādāja skolotājiem un vecākiem tikai septiņi 

divpadsmitie, bija ko vērts! 

 No tālām bērnības atmiņām līdz stundām 

12.klasē, no dejas līdz komiskām ainiņām, no parodi-

jas līdz nopietnām pārdomām par nākotni – tik 

daudzveidīgi 

bija 12.klases 

skolēnu saga-

tavotie priekš-

nesumi. Starp 

tiem kafijas 

pauzes un pār-

baudījumi, kas gaidīja visus klātesošos, jo bērnības foto-

grāfijās bija jāatpazīst tagadējie jaunieši, bet vecākiem 

vajadzēja atrast savu bērnu I semestra liecību.  

N o s l ē g u mā 

skanēja dau-

dzi paldies – 

skolai, skolo-

tājiem, skolas 

darbiniekiem, 

v e c ā k i e m , 

protams, kla-

ses audzinā-

tājai Allai. 

Kopā ar pa-

teicību klāt-

esošie saņēma 

arī divpadsmito roku darinājumus – ne velti tā ir mūsu 

origami meistares Allas audzināmā klase! 

Kā jau tas ierasts Ţetonu vakarā, skolas direktore Ineta 

Anspoka, uzrunājot divpadsmito klasi, dāvāja mūsu sko-

las tradicionālo ţetonu –pildspalvu ar vārdu un uzvārdu. 

Direktore vēlēja, lai tā nes veiksmi un izdošanos.  

Direktora vietniece audzināšanas jomā Rita Pudāne 

 Foto: Vjačeslavs Stepanovs Fotomirkļi no Ţetonu vakara. 

Septiņi divpadsmitie ar audzinātāju Allu. 

Darbiņš vecākiem. 
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Viena no UNESCO starptautiski svinamajām dienām ir Starptautiskā sieviešu diena. Par tradīciju Riebiņu 

vidusskolā šajos svētkos kļuvusi akcija „Dāvināšanas prieks”. 

Ar Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas atbalstu (priekšsēdētāja Ineta Anspoka) un Riebiņu vidusskolas darbinieku un 

skolēnu palīdzību 7. martā Riebiņu vidusskolā notika akcija „Dāvināšanas prieks”.  

Šoreiz tā pārsteidza ar mantu daudzumu, pieņemamu kvalitāti un lielu interesi no apmeklētāju puses. Visas dienas garu-

mā varēja izvēlēties sev un ģimenes locekļiem derīgus un nepieciešamus apģērbus, apavus, aksesuārus, rotaļlietas un arī eksklu-

zīvas lietas.  

Kā rāda iepriekšējo gadu pieredze, pasākums ir vajadzīgs, jo tas vienus mudina atbrīvot savus skapjus jaunām mantām, 

bet citiem ļauj tādā veidā ietaupīt un nopirkt vēl nepieciešamākas preces.  

Labie nodomi un vēlme palīdzēt radīja patīkamu atmosfēru, un cilvēki nekautrējoties apmeklēja mantu istabu - tā mēs 

nosaucām vienu no Riebiņu vidusskolas klasēm, kurā divu dienu laikā izauga lielas drēbju kaudzes un kastes pildījās ar apaviem. 

Vienas dienas garumā nevarētu apskatīt visas saziedotās mantas – tik daudz to šogad bija, tāpēc radās doma par iespēju 

tās apskatīt un izvēlēties vēl kādu laiku. 

Akcijas dalībniece, Riebiņu vidusskolas skolotāja Irēna Ormane  

5. martā mūsu skolā viesojās DU HF reģionālā vācu 

valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra pār-

stāvji (centra vadītāja Natālija Demjanenko un brīvprātīgas 

no Vācijas Anja un Corinna) ar mērķi popularizēt vācu va-

lodu skolēnu vidū. 4.-5. klašu skolēniem, kuriem nav 

priekšzināšanu vācu valodā, tika piedāvāta iespēja iesaistī-

ties vācu valodas nodarbībā ar nosaukumu „Mana pirmā 

vācu valodas stunda”. Nodarbības laikā skolēni spēlēja, 

dziedāja un pildīja testa uzdevumus ar mērķi gūt priekšsta-

tus par to, kas ir vācu valoda un Vācija.  

Savukārt, 7.klases skolēni, kuri vācu valodu apgūst 

jau otro gadu bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas rallijā 

par tēmu „Deutschland”. Skolēni tika sadalīti divās koman-

dās „Schoene Maedchen” un „Coole Jungs”. Komandu uz-

devums bija apmeklēt deviņas stacijas, katrā stacijā tika 

piedāvāti dažādi uzdevumi vispusīgai zināšanu pārbaudīša-

nai – vācu aktieru atpazīšana, tradicionālo ēdienu recepšu 

noteikšana, vācu mūzikas izpildītāju minēšana u.c. Skolēni 

aktīvi iesaistījās piedāvātājos zināšanu pārbaudījumos un 

parādīja labas vācu valodas zināšanas. 

Īpašu pateicību gribas izteikt  DU pārstāvjiem par 

organizēto pasākumu un par iespēju piedalīties tajā, jo tieši 

tādi pasākumi dod skolēniem iespēju vairāk saprast svešva-

lodu nozīmi mūsdienu sabiedrībā un paaugstina skolēnu 

motivāciju apgūt tas. 

 

Natālija Smukša, vācu valodas skolotāja 

6.martā Riebiņu vidusskolas skolēni piedalījās 7.Latgales zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos krievu valodā kā svešvalodā Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Oksana Bulova 

(12.kl.) uzstājās ar darbu „Riebiņu vecticībnieku vārdi agrāk un tagad” (darba vadītāja skolotāja Inna Kabare), Vladi-

mirs Jemeļjanovs (11.kl.) – ar darbu „Tatjanas diena” (darba vadītāja sk. Anna Meluškāne). Klausoties citu skolēnu 

prezentācijas, lasījumu dalībnieki ne tikai paplašināja savu redzesloku, jo darbi bija ļoti interesanti un dažādās jomās: 

folklora, valoda, literatūra, kulturoloģija, bet arī ieguva publiskās uzstāšanas pieredzi. Mūsu skolēnu darbi bija atzinīgi 

novērtēti. 

Krievu valodas skolotājas I.Kabare, A.Meluškāne 

 

 

 

 

 

Mums patiess prieks par 9. klases skolnieci Elīnu Cakuli, kura 13. martā devās uz 

Rīgu, lai piedalītos Latvijas TV erudīcijas spēles pusfinālā. Elīna ieguva Atzinības 

rakstu. 

Kopā ar Elīnu bija klasesbiedri, klases audzinātāja Inna Zenovjeva un skolotāja Laila 

Vibornā.  

Kopš 2014.gada sākuma LTV1 piedāvā jaunu erudīcijas spēli bērniem „Gudrs, 

vēl gudrāks", aicinot iesaistīties ikvienu Latvijas vispārizglītojošo skolu 5. – 11. 

klašu skolēnu.  

Elīna kopā ar saviem atbalstītājiem, iedves-

motājiem un raidījuma vadītāju Valteru Frī-

denbergu. 
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Mūsu, Riebiņu, novadā skatuves runas un vokālās mūzikas konkurss „Balsis” ir divi vienā, kā šodien pieņemts teikt. 

Jau trešo gadu esam apvienojuši šos divus konkursus kopā, un tā ir veiksmīga sadarbība. 

Šajā gadā konkursi notika 5.martā Riebiņu novada kultūras centrā. Mēroties spē-

kiem bija pulcējušies 20 runātāji un 5 vokālie ansambļi. Kā jau ierasts, mūsu pasākums ir 

ne tikai konkurss, bet – vismaz mazliet – arī svētki. Šoreiz godinājām Saulīti – gan tautas-

dziesmās, gan 

skatuves no-

formējumā, 

gan dalībnie-

ku Uzslavas 

rakstos, gan 

ar siltumu un 

gaišumu ielīksmojot cits citu. Ne velti konkursa moto skanēja šādi:  

„Lec, Saulīte, lec, Saulīte,  

Spīd’ ar’ mūsu sētiņā, 

Ir mums tava gaišumiņa 

Vajadzēt vajadzēja.” 

Ar saulainu sveicienu klātesošos priecēja vēl tikai nākamie 

skolēni – PII „Sprīdītis” audzēkņi. Un tad jau savu māku 

varēja sākt demonstrēt gan runātāji, gan dziedātāji. Katram 

konkursam bija izveidota sava ţūrija. Vokālistu ţūrijas sa-

stāvā bija Evelīna Visocka, Rolands Naglis un Fredis Ber-

gmans, savukārt runātāju sniegumu vērtēja Ţanna Ļebedevi-

ča, Ilze Bojāre un Svetlana Zahareviča.  

Runātāju priekšnesumi, kā jau ierasts, mijās ar dziedātāju 

skanīgajām balsīm, un tāpēc nevienu mirkli pasākums ne-

kļuva apnicīgs vai garlaicīgs. Arī repertuāra izvēle gan runā-

tājiem, gan dziedātājiem bija ļoti veiksmīga un daudzveidī-

ga. Mūsu skolu pārstāvēja skatuves runas konkursanti Evija 

Bergmane-Sprūdža, Karina Komlačova, Mareks Pastars, Laura 

Otsone, Laura Golubeva un vokālā ansambļa dalībnieces Lāsma 

Jurkāne, Vera Guļbenova, Samanta Loseva. Runātāju repertuārā 

bija divi darbi – proza un dzeja, bet ansambļa meitenes dziedāja trīs 

dziesmas. 

Konkursa noslēgumā tika nosaukti labākie un vislabākie. Runātāju 

vidū īpaši izcēlās un tāpēc arī ieguva pirmo vietu Viktorija Vinogradova (skolotāja Valentīna Miču-

le) no Dravnieku pamatskolas un Evija Bergmane-Sprūdža (skolotāja Silvija Avotiņa) no Riebiņu 

vidusskolas. Šīs abas meitenes pārstāvēs Riebiņu novadu reģionālajā skatuves runas konkursā Jēkab-

pilī. Citi mūsu skolas konkursanti saņēma Uzslavas rakstus par piedalīšanos. 

Par labāko ansambli tika atzīts Rušonas pamatskolas jaunākās grupas vokālais ansamblis (vadītāja 

Solvita Ķibere). Dziedošie rušonieši pārstāvēs Riebiņu novadu Latgales reģionālajā vokālās mūzikas 

konkursā „Balsis” Preiļos. Savukārt pārējie četri ansambļi no Riebiņu vidusskolas (vadītāja Ārija 

Bergmane-Sprūdža), Galēnu pamatskolas (vadītāja Anastasija Mortukāne) un Sīļukalna pamatsko-

las (vadītāja Zinta Bruzgule) ieguva II pakāpes diplomus. 

Noslēgumā gribētos pateikt mūsu pasākuma saulītes sasildītus paldies. Vispirms jau, protams, vis-

iem, visiem dalībniekiem. Jūs, bērni, visi bijāt brīnišķīgi, jūs visi varat! Paldies arī skolotājiem, kas 

mudināja savus audzēkņus uzdrīkstēties, palīdzēja sagatavoties un pašā atbildīgākajā brīdī turēja īkšķus. 

Paldies ţūrijas komisijām par darbu, paldies laipnajiem un pretimnākošajiem kultūras centra darbiniekiem, paldies sa-

protošajai un atsaucīgajai novada domes izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai. 

Riebiņu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā , pasākuma organizatore un vadītāja Rita Pudāne 

Žūrijas komisijas. 

Skolotāja Ārija konkursu ne vien 
organizēja, bet arī vadīja. 

Vera, samanta un Lāsma dzied 
dziesmiņu par Mikausi. 

Uzstājas Evija. 

13.martā mūsu vidusskolā pulcējās Riebiņu novada 4.klašu skolēni, kas bija nolēmuši 

demonstrēt savas zināšanas un prasmes. No 

mūsu skolas viņu vidū bija Raivis Luriņš, 

Harijs Griboniks un Juris Kokins. Vislabāk 

veicās Jurim – viņš dalīja 

pirmo vietu ar Galēnu pa-

matskolas 4.klases skolnieci Agati, bet Raivis 

ieguva otro vietu, atpalikdams no uzvarētā-

jiem tikai par vienu punktu.  

Apsveicam! 
Juris saņem Goda diplomu par izcīnīto I vietu. 

Visi olimpiādes dalībnieki ar savām skolotājām un 
Riebiņu novada sākumskolas MA vadītāju Silviju 

Avotiņu un novada izglītības jautājumu koordinatori 

Evelīnu Visocku. 
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Ir liels gandarījums kā jau pēc katra labi padarīta 

darba, jo 2014. gada 13. martā Aglonas vidusskolā 

noslēdzās Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku 

skolu 9. jaunrades darbu konkurss. 

 Konkursa tēma: 

„...soki, kū gribi dzeivē sasnīgt? Uz kū nasās tovs prōts un sirds?”  

Pavasarīgā diena jau no paša rīta solīja daudz pārsteigumu un prieka. Atkal kopā bija 

sanākuši gan pazīstami cilvēki, gan jaunas sejas, lai klausītos vissvētākās domas – 

sapņus, kurus mums,klausītājiem, šogad 

dāvināja 180 skolēni, no tiem 32 latgaliešu 

valodā, bet 43 zīmējumu  darbu autori ieprie-

cināja klātesošos ar savām fantāzijām un 

tēliem skolas gaitenī –izstādē. 

Arī Riebiņu vidusskolas meitenes bija sūtī-

jušas savus radošos darbus un ar gandarīju-

mu saņēma uzslavas un pateicības vairākās 

nominācijās. 

6. klases skolniece Katrīna Kozure 

(skolotāja Žanna Ļebedeviča) saņēma žūri-

jas komisijas pateicību 5.-7. klašu grupā. 

Īpaši izcēlās vidusskolas skolēnu radošie 

darbi – ar filozofisko domu, nopietnību, po-

zitīvismu un novatorismu. Riebiņu vidussko-

las skolnieces Gunda Pastare un Laura Otso-

ne savus radošos darbus iesniedza latgaliešu 

valodā. 

10. klases skolniece Jolanta Loseva (skolotāja Žanna Ļebedeviča) saņēma 

žūrijas komisijas pateicību, Gunda Pastare (skolotāja Irēna Ormane) atzinību no žūri-

jas komisijas un augstu novērtējumu no Aglonas bazilikas priesteru puses, kā arī dāva-

nu – iespēju doties ekskursijā pa baziliku. 11. klases skolniece Laura Otsone 

(skolotāja Irēna Ormane) saņēma žūrijas komisijas pateicību par piedalīšanos, Andra 

Struka (skolotāja Irēna Ormane) saņēma atzinību no žūrijas komisijas un žurnāla A -

12 speciālbalvu. 12. klases skolniece Laura Golubeva (skolotāja Irēna Ormane) saņē-

ma 3. pakāpes diplomu no ţūrijas komisijas un augstu novērtējumu gan no Rēzeknes Augstskolas, gan no Daugavpils Universi-

tātes- 3. vietas diploms, kā arī Aglonas Maizes muzeja vadītājas Vijas Kudiņas īpašo balvu –dāvanu karti. 

 

Latviešu valodas un literatūras, latgaliešu pulciņa skolotāja Irēna Ormane 
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Mūsu rakstošās meitenes: Andra, Laura, 

Jolanta, Gunda. 

Laura Golubeva—viena no konkursa laure-

ātēm. 

Skolotājai Irēnai –paldies par ieguldīto dar-

bu. 

Konkursa uzvarētāji ar skolotājiem. 

14.marta pēcpusdienā mūsu skolā viesojās 
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja pārstāvji 
Ieva Šķendere un Arturs Pušpurs.  

Izglītojošās skolu programmas „Iepazīsti Saei-
mu” ietvaros mums, 9.-12.klašu skolēniem, bija 
iespēja iepazīties ar Saeimas ikdienu – sēžu 
norises laikiem un to kārtību, deputātu pienā-
kumiem un tiesībām. Daudziem no lekcijas 
klausītājiem mainījās viedoklis par nopietno un 
atbildīgo vēlēto amatu – deputāts. 
Mēs ne vien klausījāmies, bet arī atbildējām 
uz jautājumiem, izteicām savas domas ar 
balsošanas karšu palīdzību – un tas bija inte-

resanti. 
Lekcijas noslēgumā viesi mūs aicināja iesaistīties Jauniešu Saeimā, kas ir lieliska izdevība 
klātienē piedalīties diskusijās, aizstāvēt savu viedokli, dalīties pieredzē. 
Pēc lekcijas visiem jauniešiem radās vēlme apmeklēt Saeimu. Varbūt kāds klusībā jau izlolo ideju, ar ko kandidēt Jauniešu Saeimā šopavasar. 
Iespējams, ka kāds no mums būs viens no 100 deputātiem.  

Gunda, Anastasija un Jolanta, 10.klases skolnieces 

Šāda balsošana patiesi ir interesanta! 

Mūsu viesi. 

Martā Dagdas vidus-

skolā starpnovadu 

skolu un PII pedagoģisko lasījumu konferencē „Pedagoģiskā pieredze audzināšanas un mācību procesa efektivitātes 

pilnveidē” piedalījās  Dagdas, Krāslavas , Ludzas, Viļānu un Riebiņu novada pedagogi.  

(turp. 5.lpp.) 
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Turp. no 4.lpp. 

Konferences atklāšanā piedalījās Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķe-

viča, Dagdas vidusskolas direktore Vija Gekiša, Dagdas novada pašvaldības 

priekšsēdētāja Sandras Viškure, Lu-

dzas pilsētas ģimnāzijas direktores 

vietniece Inese Gorbubova, Viļānu 

vidusskolas direktora vietniece Nellija 

Guda, Riebiņu vidusskolas direkto-

re  Ineta Anspoka, Riebiņu  nova-

da  izglītības  darba koordinatore Eve-

līna  Visocka   un  Krāslavas  nova-

da  izglītības  darba speciāliste  Lidija 

Ostrovska., kā arī, protams, visi sko-

lotāji. Konferences dalībniekus  sveica  Dagdas  vidusskolas  dziedātāji un 

dejotāji.  

Konferences  darbs  notika 6 sekcijās: Pirmskolas izglītības skolotāju sekcija, 

Sākumskolas un humanitāro zinātņu (vizuālās m., vēstures, sporta, mūzikas, kulturoloģijas)sekcija, divas  audzināša-

nas  darba  sekcijas, dabaszinību  sekcija, valodu  sekcija.  Lektoru vidū bija arī mūsu skolas skolotāji Anita Randa-

re, Guntis Tjarvja, Natālija Smukša, Irēna Ormane, Rita Pudāne, Ārija Bergmane-Sprūdža, Silvija Avotiņa, 

Žanna Ļebedeviča. Daudzi pedagogi uz konferenci bija devušies arī kā klausītāji.   

Paldies organizatoriem par saturīgo un interesanto dienu! 
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Valodu sekcijā uzstājas Natālija Smukša. 

Pie Dagdas vidusskolas. 

27. martā 8. un 9. klases sko-

lēni mācību brauciena ietvaros 

apmeklēja Daugavpils Krievu 

kultūras centru, Marka Rotko mākslas centru un nedaudz 

iepazinās ar Daugavpils cietokšņa vēsturi. Gatavojoties 

krievu valodas eksāmenam, skolēniem bija iespēja tuvāk 

iepazīt krievu tautas senās tradīcijas, amatus, mākslu, 

daiļradi un vēsturi.  

Krievu kultūras centra priekšmetu bagātā kolekcija pie-

saista apmeklētāju uzmanību – Gžeļ, Žostovo, Hohloma, 

Paļeh – visu, par ko mācījāmies stundās, tagad varējam 

redzēt un atpazīt.  

Savukārt M. Rotko mākslas centra ekspozīcijas un tehno-

loģijas vienkārši neaprakstāmas – tas ir jāredz katram! 

Mēs uzzinājam daudz jauna par Daugavpils pilsētas vēs-

turi, Marka Rotko biogrāfiju, redzējam viņa mākslas darbu 

oriģinālus. Krievu glezniecības zālēs eksponēti daudzu 

pasaules slavenu krievu mākslinieku darbi no Latvijas 

Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas: I.Levitāns, 

V.Surikovs, N.Rērihs, 

F.Maļavins u.c. Redzējam ne-

parastus un apbrīnojamus kera-

mikas veidojumus, ka arī Latgales mākslas skolu audzēk-

ņu darbus.  

Dinaburgas cietoksnis ir vienīgais 19. gs. pirmajā pusē 

celtais cietoksnis Austrumeiropā, kas bez pārmaiņām sa-

glabājies līdz pat šim brīdim. Cietoksnis ir izcila fortifikāci-

jas būve, kura kopplatība ir lielāka par 150 ha, unikāls 

arhitektūras un kultūras piemineklis, kas kļuvis par Dau-

gavpils simbolu un ir izmantots arī pilsētas ģerbonī.  

Paldies mūsu skolas direktorei par atbalstu, par iespēju 

būt, redzēt un zināt vairāk ārpus klases telpām un mācību 

grāmatām! Paldies skolotājām Sanitai un Rutai par jauko 

kopā pavadīto laiku! Paldies skolēniem! 

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāja 
Anna Meluškāne 

Sestdien, 22. martā, Rīgas Tehniskās universitātes 

Radošo industriju centrā, Āzenes ielā 18, piekto gadu pēc 

kārtas norisinājās spageti tiltu konstruēšanas sacensības 

STiKS. Pasākumā, kur dalībnieki no makaroniem un līmes 

veidoja pēc iespējas izturī-

gākas tilta konstrukcijas, šogad pieda-

lījās 75 dalībnieku, pārstāvot 8 mācību 

iestādes. Dalībnieki tika iedalīti skolē-

nu un studentu konkurencē. 

Sacensību dalībniekiem vien tikai 6 

stundu laikā bija jāuzbūvē savs spageti 

tilts no „Dobeles dzirnavnieks” maka-

roniem, sacenšoties par stiprākās kon-

strukcijas autoru titulu. Tika izmanto-

tas visdaţādākās tiltu konstrukcijas un 

saistvielas, dalībnieki līmēšanai izman-

toja visu, sākot ar karstajām līmēm, 

beidzot ar Loctite epoksīdlīmēm. 
Rezultātu tabula. 

 

Skolēni 

Komanda 

Rezultāts 

(kg) 

Vie

ta 

Līvānci 16.41 5. 

Trakie krabji 2.1 34.28 2. 

RVS 22.34 4. 

Ananananās   0.66 6. 

Random brokoļi 52.81 1. 

Latgales tilti 32.89 3. 

Izturīgākais skolēnu veidotais tilts, ko veidoja komanda 

„Random brokoļi” no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, spēja 

izturēt veselu 52,81 kilogramu slodzi. Arī mūsu koman-

das pārstāvji atzina, ka „pasākums ir aizraujošs, nākam-

gad noteikti jāpiedalās vēlreiz”.  

Skolotājs Guntars un spageti tilts. 
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”Dzīvē visbiežāk jāizšķiras par vienu no 

diviem – rīkoties vai aizbildināties. Izlem, 

kura izvēle tev pieņemamāka!” 

Kādā saulainā 

pavasara dienā, 

27. martā, Riebi-

ņu vidusskolas zālē 

kopā tika saaicināti 

novada skolu paš-

pārvalţu pārstāvji, 

kas vēlējās iepazī-

ties, dalīties piere-

dzē un vienkārši labi 

pavadīt laiku. 

Prieks, ka, 

gadu no gada plāno-

jot un domājot par šo 

pasākumu, beidzot ir 

izdevies realizēt šo 

ideju un tā noteikti 

nebija pēdējā, pie kā 

mēs – Riebiņu vidus-

skolas pašpārvalde - 

apstāsimies. Pie tam 

beidzot bija prieks 

redzēt jaunas sejas 

sev apkārt un cen-

sties tās iepazīt, jo, 

pēc mūsu domām, 

tieši mēs esam tie, 

kas var un noteikti 

arī darīs visu, lai 

celtu gan novada, 

gan arī valsts nā-

kotni. Un lai varētu 

sadarboties arī 

turpmāk, mums 

bija jāsāk tas darīt 

laicīgi. 

Šīs dienas gaitā mēs stāstījām un iepazīstinājām 

viens otru ar savu darbu, ko labprāt darām skolā. Liekas, 

ka daţas no lietām sakrīt, jo īpašus svētkus svinam visi 

kopā, bet noteikti 

bija arī tādas lietas, 

ko viens no otra va-

rējām mācīties un 

kāpēc gan lai tās 

neieviestu arī savā 

skolā? Ļoti veiksmī-

gi noritēja arī ek-

skursija jeb orientē-

šanās pa skolas tel-

pām, kas vienlaikus iepazīstināja ciemiņus ar mūsu skolu 

un reizē arī lika darboties un meklēt pašiem, ne tikai, kā 

ierasts, klausīties un skatīties. Ļoti veiksmīgi noritēja arī 

grupu darbs, kurā ģenerējām jaunas idejas, kuras būtu ie-

spējams ieviest skolā. 

Diena bija pozitīviem 

mirkļiem un emocijām 

bagāta. 

Pasākuma 

sagatavošanā un nori-

sē bija iesaistīti dau-

dzi. Pirmkārt, gribu 

teikt paldies savai 

komandai un skolotā-

jai Silvijai, ka viņi 

vienmēr 

„parakstās” uz ma-

nām idejām. Pal-

dies arī skolas di-

rektorei Inetai, kas 

vienmēr ir gatava 

palīdzēt un atbalstīt 

katru šo mūsu ide-

ju. Paldies arī visu 

novada skolu – Sī-

ļukalna, Galēnu, 

Dravnieku un Rušonas 

– pašpārvaldēm un 

viņu skolotājiem, ka 

labprāt piekrita mūsu 

uzaicinājumam. Kā arī 

liels prieks bija re-

dzēt mūsu vidū Rie-

biņu novada izglītī-

bas jautājumu koor-

dinatori Evelīnu Vis-

ocku un arī novada 

sabiedrisko attiecību 

speciālistu Rolandu 

Nagli, kas ļoti lab-

prāt diskutēja ar 

mums par jauniešu 

iespējām Riebiņu 

novadā.  

Es domāju, 

ka tas ir tikai sā-

kums tam, ko mēs 

ar savu aktivitāti un 

radošo garu varam 

darīt novada labā. Domām un interesantām idejām bagātu 

visiem pavasari!  
Riebiņu vidusskolas pašpārvaldes prezidente 

Laura Golubeva 
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Šoreiz runā bildes! 


