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es redzu pasauli, es redzu sauli, redzu debesis
kā zirgi auļo
es redzu un tas jau ir daudz
svilpo strazdi, dzenis kaļ, kaut kur durvis klaudz
es dzirdu
elpo zeme, mežs, ledi kustas, krasti dveš
es jūtu
mostas dzīvei, mostas mīlestībai, brīvei
Pavasaris nāk!
http://www.dzeja.info/dzejolis/29160/grupa_tid=dzejoli-par-pavasari

- Mēs jūtamies gaidīti.
- Cik te ir ko redzēt!
- Skolotāj, vai tiešām jūs
Riebiņu
vidusskolas varējāt padomāt, ka es jūs neatcerēskolēni un darbinieki šos?
- Tagad gan es mācītos…
Jā, bet mēs taču esam tie,
kas esam – vakar, šodien rīt. Mēs ļoti
lepojamies ar savas skolas jauno
seju, ar visām pozitīvajām izmaiņām,
ar to, ka ejam līdzi laikam, ar cilvēkiem, kas mums līdzās.
Mūsu skolā patiesi ir ļoti
daudz kas kļuvis citādāks: jaunas
Katrs brīdis ir ota,
ar kuru savas dienu krāsas
uz liktens audekla liec.

Koncertā.

krāsainos brīžus skolas
vēstures grāmatā raksta
jau četrdesmito gadu.
Tagad ļoti tāls
šķiet 1975.gads, kad
Riebiņos skola no vecās muižas parkā pārcēlās uz jauno vidusskolas
ēku. Pirmo izlaidumu absolventi kļuvuši par vecmāmiņām un vectētiņiem, un ceļu uz skolu mēro viņu mazbērni.
Daudzi skolotāji, darbinieki un diemžēl arī skolēni jau staigā
Mūžības ceļus. Un absolventu salidojums ir tā reize, kad viņus atminamies un sakām viņiem paldies par to, ka viņi bija, bija mūsu klasē,
mūsu skolā, mūsu dzīvē. Acīs iemirdzas asaras… Vairāk nekad nebūs
tā, kā reiz bija…
Un tomēr visam pāri pāršalc atkalredzēšanās PRIEKS un
Ziedi vecākajam mūsu skolas skolotājam
sarunas, sarunas, sarunas:
Jāzepam Gudļevskim, kas šoziem nosvinēja
- Cik ļoti mainījusies skola!
savu deviņdesmito gadskārtu.
- Vai man tevi būtu jāpazīst?
- Taču jūs, skolotāj, nemaz nemaināties, tāda pati jauna kā
toreiz!
- Bet te ir tāpat kā bija manos laikos!

Direktores uzruna.

sienas, logi iekštelpu
plānojums, īsāk sakot,
skola ir citādāka. Un
tomēr ikvienam, kas
tajā mācījies vai mācās, strādājis vai strādā, tā ir savējā.
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Nesen
notika
jauks un humoristisks
pasākums,
kas
12.klasei atskaites punkts pirms
vidusskolas
beigšanas
un
pavisam
citas
Divpadsmitie ar audzinātāju Jeļenu Saulīti
dzīves sākuma.
–”Saulītes bērni”.
Pasākuma
Žetonu vakars
mums, jauniešiem, bija īsts saliedēšanas pasākums, kur visi lika kopā savu izdomu laikā.
un cits citam palīdzēja kā vien varēja. Vieni taisīja laivu, citi rakstīja pateicības vārdus, bet vēl kāds meklēja dziesmas, lai izklaidētu viesus. Katram bija savs uzdevums, kuru
visi pildīja tomēr kopā draudzīgi, ar smiekliem un jokiem.
Bet kopumā visiem mērķis bija viens – raisīt vecākos un draugos emocijas, kas ilgi
paliks atmiņā gan pašiem 12.klases audzēkņiem, gan viņu viesiem. Bet visvairāk šīs emocijas izjuta mammas, viņām bija acis pilnas asaru, jo viņu mazie resgaļi nu ir izauguši un drīz
vien būs prom no mājām pavisam kur citur.
Lai gan lielākā daļa no pasākuma bija jokošanās, uzskata, ka katrā jokā ir daļa patiesības. Vēlme pasmaidīt par sevi, par dzīves grūtumiem sarežģītas lietas padara vieglākas.
Sirsnīgā, labestīgā, nopietnā vakara daļa tikai turpināja to, kas bija pateikts caur smiekliem
un jokiem.
Tāds nu bija šis žetonu vakars „Pret straumi”, jo dzīvē nekas nenotiek pa straumi,
visu vajag pašam sasniegt, kā to parādīja jaunieši lugā par zelta zivtiņu un trīs vēlēšanām.
Laura Otsone, 12.klases skolniece
Februāris un marts ir ļoti saspringts laiks mūsu skolēniem – las (sk.Valentīna Mičule).
skolu, novadu un starp4. martā uz olimpiādi krievu valodā (svešvalodā) atbrauca
divdesmit 8.un 9.klašu skolēni. Tos tradicionāli
vērtēja divās grupās.
Vietu sadalījums „A” grupā: I vieta – Andrejs Lipatovs (9.kl., Galēnu pamatskola, sk.Valentīna Mičule), II vieta – Sandis Sparāns (8.kl., Riebiņu vinovadu olimpiāžu laiks. dusskola, sk.Anna Meluškāne), II vieta – Māris Fedotovs (8.kl., Ru4. februārī Riebiņu vi- šonas pamatskola, sk.Sandra Lune), III vieta – Karina Kolesnikova
dusskolā notika novada (9.kl., Rušonas pamatskola, sk.Sandra Lune).
olimpiāde latviešu valoGrupā „B” par labākiem kļuva: Anžela Skačkova (8.kl., Galēdā 6.-7.klašu skolēniem. nu pamatskola, sk,Valentīna Mičule) – I vieta, Andrejs Holopovs
Novada krievu valodas olimpiādes uzvarētā- Dalībniekiem bija jārak- (9.kl., Riebiņu vidusskola, sk.Anna Meluškāne) – II vieta un Alekju vidū mūsu skolas skolēni Andrejs un San- sta diktāts. No 14 skolē- sandra Stepanova (8.kl., Rušonas pamatskola, sk.Sandra Lune) – III
dis.
niem vislabāk tika galā vieta.
ar uzdevumu un I vietu
Paldies visiem skolēniem par piedalīšanos, kolēģiem –
ieguva Ieva Kalvāne no Rušonas pamatskolas (sk.Inta Dumbrovska). īpašs paldies par sadarbību!
II un III vieta – galēniešiem Simonai Tretjakovai un Matīsam SondoInna Kabare, valodu jomas metodiskās komisijas vadītāja
ram (sk.Inga Ekste). Atzinība Baibai Balodei no Dravnieku pamatskoJau ceturto reizi Riebiņu
novadā vienlaicīgi norisinājās divi konkursi:
skatuves runas konkurss
un vokālās mūzikas
konkurss „Balsis”. 18
runātāju vidū bija arī
mūsu skolas skolēni
Gatis Pokšāns un Evija
Bergmane-Sprūdža,
Skatuves runātāji Gatis un Evija.
bet vokālās mūzikas
konkursā piedalījās dziedātāji no Riebiņu vidusskolas un
Vokālais duets Vera un Lāsma.
Sīļukalna pamatskolas.
Evija ieguva I pakāpes Uzslavas rakstu, bet Gatim II pakāpe, savukārt vokālais duets no mūsu skolas - Lāsma Jurkāne un Vera Guļbenova—ieguva 1.vietu
un iespēju piedalīties Latgales reģionālajā vokālās mūzikas konkursā „Balsis” Rēzeknē 13.martā. Arī Rēzeknē meitenes nezaudēja dūšu un ieguva II pakāpes diplomu.
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Aglonas vidusskolas rīkotais Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu 10. jaunrades
darbu konkurss ir noslēdzies, balvas sadalītas, lielākā daļa saņemtas.
Konkursa atslēgas vārdi
bija: „Muns spūžais gaismas stors”.
Skolēni rakstīja par ģimeni un saviem tuviniekiem, par skolu,
draugiem, Latviju un dzimto vietu.
Konkurss notika jau 10. gadu (Riebiņu vidusskola
piedalījās deviņus gadus), bet Naaizmērstulei šogad svinama
125. dzimšanas diena. Tik daudz svētku, un ļoti patīkami, ka šo
svētku gatavošanā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas skolēni ar
saviem darbiem.
Konkursa žūrija, vērtējot skolēnu darbus, piešķīra
atzinību 5.-7. klašu grupā 5. klases skolēnam Jurim Kokinam
(skolotāja Rita Pudāne) un 10.- 12. klašu grupā III pakāpes
diplomu10. klases skolniecei Līgai Strukai (skolotāja Irēna
Ormane). Pārējās dalībnieces: 7. klases skolniece Katrīna Kozure (skolotāja Žanna Ļebedeviča). 10. klases skolniece Elīna
Cakule, 12. klases skolnieces Andra Struka un Laura Otsone (skolotāja Irēna Ormane) saņēma pateicības.
Ar to arī varētu beigt, jo galvenās balvas ir sadalītas,
taču konkurss piesaista daudz atbalstītāju, un viņu vērtējumi
var atšķirties, kas arī padara konkursu pievilcīgu. Intriga saglabājas līdz noslēguma pasākuma brīdim.
Šogad atkal daudz runāja par darbiem latgaliešu valodā, un mūsu skolēni bija iesnieguši divus darbus latgaliski.
Viens no konkursa atbalstītājiem ir Riebiņu novada Rušonas
pagasta zemnieku saimniecība „Juri”, tās pārstāve atzīmēja L.
Otsones un L. Strukas darbus. Meitenes saņēma dāvanā grāmatas latgaliešu valodā.
Latgaliešu valodā rakstītie darbi ieinteresēja arī Saeimas deputātu no Latgales Juri Viļumu, viņš solīja atsūtīt balLai nostiprinātu
jauniešos pārliecību par
sevi un attīstītu biznesa
domāšanu, uzņēmējspējas, 2. martā Rēzeknes
novada pašvaldībā projekts „Esi līderis!” sadarbojoties ar Rēzeknes novada pašvaldību organizē- Mūsu komanda ar savu skolotāju Sandru.
ja biznesa spēļu konkursu
„Ceļš uz bagātību”. Konkursam bija pieteikušās 11 komandas no Latgales reģiona skolām.
Riebinu vidusskolas komanda „Bagātību meklētāji” izcīnīja
3. vietu.
Paldies komandas dalībniecēm: Elīnai Cakulei, Anastasijai
Jemeļjanovai un Jacentai Rudzātei.
Novēlam veiksmi biznesa spēļu konkursa finālsacensībās
Rīgā. Gada biznesa spēļu konkursā piedalīsies jaunieši no visas Latvijas.
Biznesa spēļu konkursa mērķis bija attīstīt biznesa domāšanu,
uzņēmējspējas, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu praktiskai pielietošanai reālās biznesa situācijās, faktoru analīzei, lēmumu pieņemšanai, prasmēm plānot un domāt tālredzīgi, organizatoriskajām prasmēm.
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vas, grāmatas latgaliešu valodā,
visiem rakstītājiem, tātad arī Riebiņu vidusskolas pārstāvjiem- L.
Otsonei un L. Strukai. Maizes
muzejs un tā vadītāja Vija Kudiņa savā vērtējumā īpaši uzsvēra
ģimeniskumu,
un A. Struka
pati pirmā saņēma Maizes
muzeja dāvanu
karti par savu
darbu
„Brālītis”.
Pieniņu baznīcas
priesteri
Aigaru Bernānu arī piesaistīja darbi latgaLīga un Laura latgaliski rakstošo jauno autoru
liešu valodā,
vidū.
tāpēc šajā nominācijā atkal tika sveiktas L. Struka un L. Otsone.
Žurnāls A-12 pasniedza balvas trīs nominācijās, divās
no tām apbalvoja Riebiņu vidusskolas skolēnus. Balvas saņēma
Juris Kokins nominācijā „Žanra un stila izjūta” un Līga Struka nominācijā „Latgaliešu stila meistarība”. Liels prieks ir par
Juri, jo 5. klases skolēnam tas ir augsts vērtējums. Un arī Līgas
sasniegums attaisno Latgaliešu valodas pulciņa darbību skolā.
Pateicamies skolas vadībai par iespēju apmeklēt konkursa noslēguma pasākumu Aglonā.
Latgaliešu valodas pulciņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane

„Biznesa spēles dod iespēju īsā laika periodā izspēlēt konkrētas uzņēmējdarbības situācijas, kuras reālajā dzīvē notiek un attīstās daudz
lēnāk, kā arī uzskatāmi
redzēt un saprast pieļautās kļūdas, novērtēt kļūdu
sekas, kurām reālajā
dzīvē ir neatgriezenisks
raksturs” uzskata Latvijas
uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas
direktore Ilze Beļinska.
Projekts „Esi līde- “Bagātību meklētāji” darbībā.
ris!” jau vairāk kā desmit
gadus pulcē uzņēmīgākos, drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus Latvijā!
Projekta mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un
apzinātai karjerai.
Projekta „Esi līderis!” skolotājs-konsultants Sandra Eiduka
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Vai esat
jau pamanījuši pavasara
rakstus? Robaini rakstainas kūstoša ledus apmalītes dīķos
un ezeros, saulē ņirbošas ūdens straumītes upēs, strautiņos
un pat vismazākajās tērcītēs, bet koku zaros pumpuri, sastājušies tik glītās un pareizās rindās, gaidīt gaida, kad varēs sprāgt vaļā. Tā pavasaris raksta savu atnākšanu.
Iedvesmojušies no pavasara rakstiem, Riebiņu novada
skolu labākie rakstītāji 11. martā pulcējās Riebiņu vidusskolā uz pirmo Glītrakstīšanas konkursu, kuru organizēja
Sākumskolas un Valodu jomas MA vadītājas S. Avotiņa un
I. Kabare. Savu rakstītprasmi vēlējās parādīt 38 dalībnieki –
26 meitenes un 12 zēni. It kā jau pavisam parasts darbiņš –
saņem vecumam atbilstošu tekstu par pavasari, lapu, pildspalvu un vienkārši glīti noraksti. Tā visi arī izdarīja, un tad
pie darba ķērās vērtēšanas komisija, kura šoreiz bija gana
stingra un vērtēja gan rokrakstu, gan pareizrakstību, gan
darba kultūru, darba organizāciju un kopiespaidu.
Par glītāko rokrakstu īpašniecēm 1.klašu grupā no 6
dalībniekiem atzītas Evelīna Eriņa (Sīļukalna pamatskola)
un Gunita Vjakse ( Riebiņu vidusskola). 2. -3. klašu grupā
piedalījās 9 rakstītāji, bet pirmo pakāpi neieguva neviens.
Kādam darbā bija ielavījušās kļūdiņas, kādam traucēja svītrojumi. Vislielākais rakstītāju skaits pārstāvēja 4.-5. klases,
un no 12 skolēniem par labākajiem atzīti Ritvars Vjakse
un Harijs Griboniks (Riebiņu vidusskola) 6.-7. klašu grupā
piedalījās 6 skolēni un pirmo pakāpi ieguva Ieva Kalvāne
un Una Kraupša. Abas meitenes pārstāvēja Rušonas pamat-
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skolu. No 8.un 9.
klasēm piedalījās 5
dalībnieki un uzvarēja Baiba Maliņa
(Dravnieku pamatskola) un Rasma
Ormane ( Riebiņu
vidusskola).
Visi pārējie čaklie rakstītāji, atbilstoši nopelnītajiem Labākie novada glītrakstītāji. To vidū mūsējie: Gunita, Ritvars, Harijs, Rasma.
punktiem, saņēma
otrās un trešās pakāpes diplomus. Visus rakstu darbiņus ikviens varēs apskatīt mācību gada noslēguma pasākumā Riebiņu Kultūras
centrā. Bet tas vēl nav viss. Kā gan skolotājs var iemācīt
rakstu kultūru skolēniem, ja pats neprot glīti rakstīt? Tādēļ
kopā ar bērnu darbiem gada noslēgumā izstādē būs skatāmi arī drosmīgāko skolotāju „glītraksti”.
Varbūt kādam pēc šī raksta izlasīšanas radās jautājums kāpēc laikā, kad lielākoties rakstām ar datoru, ir vajadzīga
tāda glītrakstīšana? Dators ne tikai ļauj izvēlēties burtu lielumu un formu, bet pat kļūdas norāda. Nu, tieši tāpēc, ka
dators mūs padara tik vienādus. Bet rokraksts ir daļa no
cilvēka personības, rokraksts ļauj nojaust raksturu, ir pacietības un uzmanības mērs, lasot uzrakstīto, var daudz
pateikt par pašu rakstītāju.
Skolotāja Silvija Avotiņa

26.martā Dienvidlatga- les novada labāko dziedātāju, dejotāju un
muzikantu vidū bija arī mūsu skolas folkloras kopas „Jumalāni” dalībnieki. Šeit, Līvānu
Laimiņas skolā, norisinājās veseli trīs folkloras jomas konkursi: tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija”, deju konkurss “ Vedam danci!” un tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte”. Tos rīkoja Valsts izglītības satura
centrs sadarbībā ar Līvānu BJC.
Tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” mērķis ir dziedāšanas prasmju pilnveidošana un dziedātvēlmes veicināšana bērnu un jauniešu vidē,
“Jumalānu” tradicionālo deju un rotaļu prog- rosinot daudzveidīga, lokālās tradīcijās sakņota, tai skaitā rekonstruēta, tautasdziesramma “Rypuļs”.
mu repertuāra apgūšanu un pielietošanu mūsdienu situācijā.
4.klases skolniece Vera Guļbenova jau otro gadu ir šī konkursa laureāte individuālajā dziedāšanā. Viņa ir astoņu Dienvidlatgales izpildītāju vidū, kas 26. aprīlī dosies uz konkursa finālu Rīgā. I pakāpes diplomu
saņēma arī Diāna Berovska.
Uz Rīgu 26.aprīlī dosies arī „Jumalānu” kapela (Natālija Svjatoha, Elīna Cakule, Evija Meluškāne, Diāna Berovska,
Jacenta Rudzāte un Vera Guļbenova), konkursa“Klaberjakte” I pakāpes laureāte. Šī konkursa mērķis ir daudzveidīga, lokālās
tradīcijās sakņota tautas muzicēšanas repertuāra apgūšana, pārmantošana un popularizēšana, tradicionālās muzicēšanas aktualizēšana XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmā.
Tāpat veiksmīgs un raits dejas solis „Jumalāniem” bija tradicionālo deju konkursā “Vedam danci!”. Tajā piedalījāmies
pirmo reizi. Konkursa mērķis ir tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana.
Arī šajā konkursā esam tikuši laureātu godā un saņēmuši ceļazīmi uz finālu gan pāru dejās, gan Latgales meiteņu dejā
„Sorkonais(i) duobuleņš” ( Viktorija Pauniņa, Evija Bergmane-Sprūdža, Evelīna Upeniece, Vera Guļbenova, Sintija Verza,
Himēna Dzene, Gunita Vjakse, Katrīna Damba). Tāpat uz finālu ir izvirzīti mūsu rotaļnieki ar tradicionālo deju un rotaļu tematisko programmu „Rypuļs”.
Lai mums izdodas arī Rīgā!
“Jumalānu” skolotāja Rita Pudāne
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Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) organizētāja konkursā „Labākā CSDD satiksmes drošības skola” mūsu skolas veiksmīgi startējušās komandas projektā “Jauno satiksmes dalībnieku forums” un konkursā “Gribu būt mobils!” izcīnīja 17.
vietu un iespēju pavasara brīvdienās apmeklēt Poliju. Brauciena
mērķis – veicināt skolu, pedagogu
un audzēkņu vēlmi līdzdarboties satiksmes drošības projektos,
izglītojot bērnus tā, lai viņu
zināšanas un prasmes palīdz analizēt dažādas situācijas ceļu
satiksmē un pieņemt tajās pareizus lēmumus.
Mērojuši 900 km garu ceļu no Rīgas, sasniedzām
Polijas pilsētu Gdiņu. Gdiņa – viena no lielākajām Baltijas jūras ostas pilsētām. Tā ir izteikti
poliska pilsēta. Šeit apmeklējām Zinātnes un
tehnikas parku “Experyment”. Parka galvenā
ideja ir interaktīvā izstāde, kur apmeklētāji iegūst
zināšanas spēlējot. Šī vieta iedvesmo uz dažādiem eksperimentiem un pētījumiem, kas ļauj
bērniem atklāt apslēptus vai neatklātus talantus,
kā arī veicina tieksmi mācīties.
Zinātnes centrā ir ļoti daudz dažādu interaktīvu eksponātu, kur ikviens gribētājs var pats
Zinātnes un tehnikas parkā
piedalīties dažādos eksperimentos, piemēram,
“Experyment”.
Hidropasaule – izstāde, kur var iegūt virkni
zināšanu hidroloģijas nozarē, konstruējot un darbinot dažādus ar ūdeni un citiem
šķidrumiem saistītus mehānismus. Dzīves koks – šeit var maksimāli pietuvināties
dabas varenībai un skaistumam. Izstādē var uzzināt, kā
redz dzīvnieki, reāli izjust zemestrīces briesmas un daudzas citas
dabas parādības. Cilvēks – darbība - šeit var smalki iepazīties
ar cilvēka ķermeņa funkcijām, kā arī veikt virtuālu operāciju.
Neredzamie spēki – tā ir iespēja iepazīties ar dažādiem skaņas,
magnētisma un elektrības brīnumiem.
Kopumā, apmeklējot “Experyment” zinātnes centru,
radās daudz dažādu ideju uzdevumu pilnveidošanai eksaktajos
mācību priekšmetos.
Nākamais apmeklējuma objekts bija Motormuzejs, kur bija
iespējams apskatīties vēsturiskus spēkratus – XIX gs. beigu
motociklus, leģendāro Henrija Forda sniegumu -“Ford T”, kā Gdiņas akvārijā.
arī XX gs. sākuma spēkratus – Mercedes Benz, Bentley u.c.
Pēc Motormuzeja apmeklējuma, mūsu grupa gida pavadījumā devās uz Polijas kurortpilsētiņu Sopotu. Šajā pilsētā galvenie apskates objekti bija pirmais tenisa korts, neparasts būvinženieru sniegums
“KRZYWY DOMEK”, iespaidīgā “Grand Hotel” viesnīca, kas atrodas Baltijas jūras krastā, un 515
m garš koka mols. Sopota ir slavena ar to, ka tur ik gadu notiek Sopotas Starptautiskais dziesmu kon“KRZYWY DOMEK”.
kurss.
Dienas noslēgumā devāmies uz Gdaņsku. Šajā neaprakstāmi skaistajā pilsētā apmeklējām ievērojamus kultūrvēsturiskus
pieminekļus, pastaigājamies pa vecpilsētas šaurajām ieliņām.
Mūsu brauciens turpinājās Gdiņas akvārijā, kas ir lielākais apskates objekts valstī. Te mēs varējām iepazīties ar jūras floru un faunu.
Kopumā šis brauciens bijā dažādām radošām idejām un pozitīvu noskaņojumu bagāts.
Ar pateicību par lielisko braucienu,
skolotāji Inna Zenovjeva un Valērijs Jurkāns

Spēcinošā putra.
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14. Grāmatu svētkiem
Preiļos 27.martā devās 2.4.klases skolēni kopā ar
savām audzinātājām.
Bērni piedalījās dažādās
Lasīšanas svētku aktivitātēs, piemēram, darbojās
radošajās darbnīcās, bija
uz tikšanos Preiļu

1.pamatskolā ar
Māru Jakubovsku, nobaudīja
arī spēcinošo putru.
Savukārt Evija Bergmane-Sprūdža
piedalījās skatuves runas konkursā
“Saules un mēness gaismā”, kas norisinājās sadarbībā ar izdevniecību
Zvaigzne ABC un bija veltīts Raiņa
un Aspazijas 150.gadadienai. Evija
ieguva 3.vietu. Apsveicam Eviju un
viņas skolotāju Silviju Avotiņu!
Evija konkursā.

