
   

 

2021.gada jūnijs-augusts 

Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidusskolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums 

- sabiedrības intereses. Vairāk informācijas: www.riebini.lv/pda  

Cienījamie skolas audzēkņi! 

Šis semestris ir pagājis un mācību gads noslēdzies īpašā gaisotnē un citādos, mums neierastos, 
darba apstākļos. Esam guvuši jaunu pieredzi, kļuvuši prasmīgāki daudzās jomās, atklājuši savas 
stiprās puses un nepilnības, izvērtējuši prioritātes, kā arī iezīmējuši jaunus mērķus un sapņus. 
Sveicu jūs visus ar pāreju nākamajā klasē! Lai piepildās vasarai iecerētais, stipriniet imunitāti, bau-
dot vietējo saulīti; stipriniet intelektu, turpinot izglītoties un ceļojot virtuāli, lasot. 

Cienījamie pedagogi! 

Paldies par jūsu profesionalitāti, pacietību un atrasto īpašo pieeju katram skolēnam jaunajos dar-
ba apstākļos! Esiet tikpat radoši, aktīvi, rodiet spēku sevī un iedvesmu, lai jauno mācību gadu mēs 
iesāktu un jauno mācību saturu īstenotu pozitīvā, jaunām idejām piesātinātā gaisotnē! 

Sirsnīgs paldies audzēkņu 
vecākiem, kas prata atbal-
stīt, motivēt savus bērnus 
mācībām, kas mācījās kopā 
un iepazina mācību proce-
su no cita skatu punkta! 

Paldies skolas tehniska-
jam personālam, kas turpi-
na rūpēties par mūsu iestā-
des vizuālo tēlu gan telpās, 
gan teritorijā! 

Lai visiem jauka, pozitīviem 
piedzīvojumiem bagāta 
vasara, uz tikšanos 1. sep-
tembrī klātienē! 

Direktore I.Anspoka 
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Nemanot, ar vasaras smaržu, ziedošām pļavām un skanīgām putnu dziesmām ir pienācis jūnijs, atnes-

dams sev līdzi 9.klases izlaiduma dienu!  pirms 9 gadiem jaunieši nedroši uzsāka savas skolas gaitas ar 

milzu asteru pušķi rokā un nedrošiem, bailīgiem solīšiem mammai un tētim pie rokas nāca, lai atvērtu 

savas pirmās skolas durvis. Zibošās acis vēl šodien mirdz, bet nu tās kļuvušas daudz nopietnākas, jo 

dzīves ceļi daudz mācījuši un likuši mainīties.  

Lai vai kā, bet izlaidumā mēs varam 

atļauties sentimentu, varam ļauties 

nostaļģijai un romantiskai jūsmai par 

nākotni. Kas gan labāk to visu var 

izteikt, kā dzejas un mūzikas valoda, kura papildināja izlaiduma 

norisi.  

Skola šī gada absolventus atcerēsies kā spilgtus un talantīgus 

jauniešus. Lai gan aiz katras uzvaras sportā, olimpiādēs, konkur-

sos slēpās liels darbs, viņi prata neizdzist, nezaudēt jaunības 

degsmi, paspēja dejot, dziedāt, iemīlēties, uzklausīt cits citu, 

iesaistīties karstās diskusijās un kopā īstenot nepārspējamas 

idejas.  
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Ikvienam pieliekot rūpes un centienus, šī diena un atkalredzēšanās vienam ar otru izde-

vās īpaša un atmiņā paliekoša 12.klases absolventiem un klases audzinātājām Annai 

Meluškānei un Sanitai Upeniecei. 

Ikviens šajā dienā jutās īpašs un pacilāts, jo emocijas gaisā virmoja. Klases audzinātāju 

acīs ik pa laikam spīdēja lepnuma asara, jo tie taču mūsējie, arī skolēni savā uzrunā juta, 

ka saikne ar Riebiņu vidusskolu ir bijusi īpaša, neaizmirstama. Emocijas virmoja arī ve-

cāku vidū, jo nu bērni ir izauguši. Ir jāatver durvis un jālaiž lidot. Ikviens putns atceras 

savu ligzdu, tāpat arī šie absolventi noteikti vēl atgriezīsies gan savās mājās, gan savā 

skolā! 

Novēlām jums sirdī 

vienmēr palikt Sprīdī-

šiem! Lai jums, tāpat 

kā Sprīdītim, pietiek 

enerģijas, uzņēmības, 

gribasspēka, pozitīvis-

ma meklēt, izzināt, 

rakt arvien dziļāk, lai, 

pilnveidojot sevi, izvē-

lētos visatbilstošāko 

nākotnes ceļu, kas….. 

atvestu atpakaļ mājās! 

 

Visā pasaulē cilvēki sapņo par laimi. Jau senās pasakas stāsta par laimes meklētājiem. Laimi mēs 

vēlam un laimi lejam. Tomēr katram ir sava laime, un otram tā nederēs, to nevar pielaikot, nevar 

ne atdot, ne aizdot un, reiz pazaudētu, grūti būs atgūt. Pats galvenais, ko vajadzētu saprast: lai-

me ir izjūtas, nevis lietas. Īsta laime ir nonākt saskaņā ar sevi. /Lija Brīdaka/ 


