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Mācību gads ir noslēdzies, atstājot aiz sevis prieku par paveikto, kā arī sakrāto spriedzi un
nogurumu. Maijs ir mūsu darba "ražas laiks" - septembrī iesētās sēkliņas, gādīgi koptas un lolotas, ir
pārvērtušās skaistos ziedos. Katram sava krāsa, smarža un īpaša vieta šajā dārzā- mūsu Riebiņu vidusskolā.
Ikviens savā skolas mugursomā salicis daudz vērtīga: zināšanas, pieredzi, sapratni, izaugsmi. Kāds
tur paslēpis blēņas un smieklus, asaras un aizvainojumu. Cits – smagu darbu, pūles un apziņu, ka
tikai neatlaidīgs darbs aizved mūs pie gaidītā rezultāta.
Pedagogs nav vienkārša profesija- tā ir sevis ziedošana kaut kam ļoti, ļoti vērtīgam, tas ir īpašs ceļš,
kas iet vienā ritmā ar laiku, kas nekad neapstājas, jo caur to tiek vesta un veidota jaunā, gudrā un progresīvā
paaudze, kura nākotnē veidos stiprus novadus un stipru valsti!
Liels paldies Riebiņu vidusskolas vecākās paaudzes skolotājiem, kuri ir ar stipru gribasspēku, pacietību un
iejūtību. Tāpat priecājos par jaunās paaudzes skolotājiem, kuri uzsāka darbu mūsu skolā – kopā mēs visi
īstenojam inovācijas mācību un audzināšanas darba norisē.
Saskatīt un turēt godā dzīves pamatvērtības: godaprāts, darba prieks un atbildība. Tādi ir Riebiņu
vidusskolas tehniskie darbinieki! Paldies par atbildīgu pienākumu pildīšanu un aktīvu sadarbību, īstenojot
pārmaiņas skolā.
Jebkuras mācību iestādes prieks un lepnums ir zinoši, motivēti, mērķtiecīgi un apzinīgi skolēni,
skolotāji, kas saspringtajā ikdienas darbā bija gudrs atbalsts un labs palīgs mūsu skolēniem, lai sasniegtu
visaugstākās virsotnes dažādās jomās, vecākiem, kas sniedz palīdzību, nežēlojot savu laiku, dod padomus,
atbalsta un neskopojas ar labiem vārdiem un aktīvi iesaistās skolas dzīvē.
Esmu gandarīta arī par sportistu sasniegumiem. Zinu, ka regulāra nodarbošanās ar sportu prasa laiku
un gribasspēku, tāpēc lepojos ar sportistiem, kuri spēj saskaņot savas prioritātes un kuriem sports netraucē
produktīvam mācību darbam.
Paldies jums, cienījamie skolēni, paldies jums cienījamie vecāki, paldies jums mani skolotāji un
darbinieki, ka mēs godam esam izturējuši šo mācību gadu, neskatoties uz jaunajām pārmaiņām izglītībā, uz
daudz nezināmā, kas vēl mūs sagaida priekšā.
Rezumējot gada darbu un atbildot uz jautājumu, kas ir mūsu panākumu atslēga? – tad jāsaka, ka
tie esam mēs paši, ar savu attieksmi, iniciatīvu, prasmi mācīties, spēju uzņemties atbildību un sadarboties.
Padarīts daudz un tāpēc mēs patiesi lepojamies ar saviem skolēniem, mēs priecājamies par sasniegumiem.
Aiz muguras paliek garais mācību gads, bet priekšā visa vasara – sapņi, brīvība, atpūta. Lai
SAVĒJIEM – visiem RVS skolēniem un viņu vecākiem, visiem mūsu skolotājiem un skolas darbiniekiem
– izdodas pilnvērtīgi atpūsties saulainā un rosīgā vasarā!

