
   

 

Lai Adventes sveču liesmas spožāk deg, 

Lai prieks mums sirdīs krājas,  

Lai miers ir visiem cilvēkiem, 

It visās, visās mājās... 
 

        Veroties Adventes vainagā degošajās svecī-

tēs, gaidām, izvērtējam, atskatāmies, analizējam, 

plānojam.  

        Saprotam to, ka nekas šajā pasaulē nenotiek 

nejauši. Viss, kas notiek ar mums, ir mūsu pašu 

rīcības izraisīts. Norobežosimies un izvairīsimies 

no negācijām, jo tikai iekšēji sakārtots cilvēks 

spēs pārvarēt grūtības, lai ietu tālāk.  

        Uzturēsim sevī morālo pozitīvismu, palīdzē-

sim tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs! 

         Ir tāda lieta, kuras nekad nebūs par 

daudz—tā ir mīlestība, un tāda lieta, kuru mēs 

nekad nedodam pietiekami daudz—tā arī ir mī-

lestība. Atvēlēsim laiku mīlestībai, atvēlēsim laiku 

sarunām, laiku pārdomām!  

          Gribas katram vēlēt to, ko Jūs katrs vēla-

ties visvairāk—kādam tā ir veselība, citam nauda 

vai darbs, bet vienā vārdā—veiksmi! Tikai atce-

rēsimies, ka veiksme uzsmaida tiem, kas cenšas. 

Centīsimies kopā savā, mūsu skolas, novada un 

Latvijas labā! Sargāsim vārdus ar dziļu jēgu: pa-

saule, cilvēks, mājas, darbs, mīlestība, laime, ve-

selība, sirdsmiers! 
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

2015.gada decembris 

Kā parasti, skolas saime sanāca kopā, lai iedegtu pir-

mo svecīti adventes vainagā. Pasākumu vadīja skolo-

tāja Sanita Upeniece un 10. klases skolnieki – Evija 

un Andrejs. Sirsnīgus un pārdomu pilnus vārdus sko-

las saimei veltīja  skolas direktore. Par adventi un Die-

va klātbūtni šajā laikā mums atgādināja Katrīna Nag-

le (1.kl.) un Vladislavs Stabulnieks (12.kl.), skaitot 

tautasdziesmas. Svētbrīdī kopā ar mums bija Riebiņu 

katoļu draudzes priesteris Česlovs Mikšto, kurš deva 

svētību gan pašu veidotajam adventes vainagam, gan skolas saimei. Viņš aicināja visus šajā Adventa laikā atcerēties 

par sev tuvajiem, mīļajiem, novērtēt visas  Dieva žēlastības. Ar skanīgu dziesmu un kopīgu sadziedāšanos mūs atbal-

stīja skolotāja Ārija Bergmane – Sprūdža un meiteņu vokālais ansamblis.  

Lai visiem mums mierpilns, saticīgs un labiem darbiem pilns Adventa laiks! 

Ceļā uz Ziemas saulgriežiem 

Ziemassvētku gaidīšanas laiku nevaram iedomāties bez Adventes vainaga skolā 
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Izskanējis XIX stāstnieku konkursa Teci, teci, valodiņa fināls Rīgā 
 

5.decembrī Rīgas Latviešu biedrībā pulcējās 97 jaunie 

stāstnieki no visiem Latvijas novadiem, galvenokārt no 

bērnu un jauniešu folkloras kopām, lai stāstnieku kon-

kursa finālā dalītos ar saviem stāstiem un līdzdarbotos 

mutvārdu stāstīšanas tradīciju atjaunošanā un tālāk attīs-

tīšanā.  

Stāstnieku konkursa svarīgākā sadaļa ir Stāstnieku ķēni-

ņa titula pretendentu sacīkstes. Tajās var piedalīties tikai 

tie stāstnieki, kuri 3 reizes konkursa finālā saņēmuši no-

vērtējumu Dižais stāstnieks. Šogad ķēniņu sacīkstēs bija 

jāstāsta pasaka, gadījums no dzīves un anekdotes saistībā 

ar šī gada tēmu “Zirgs un zirgošanās”, kā arī jāsacer pa-

saka, izmantojot izlozēto priekšmetu. 2015. gada Stāst-

nieku ķēniņa tituls šoreiz devās uz Liepājas internātpa-

matskolu. Ernests ieguva I pakāpi un Dižā stāstnieka ti-

tulu, kā arī iespēju nākošgad atkal cīnīties par Stāstnieku 

ķēniņa titulu.  

Daudzi jaunie stāstnieki bija labi sagatavojušies finālam 

un iepriecināja gan vērtētājus, gan klausītājus, tomēr kat-

rā grupā bija tikai daži, kuri izcīnīja maksimālo punktu 

skaitu. No 36 pretendentiem vidējā grupā, I pakāpi un 

Dižā stāstnieka titulu ieguva tikai 12, starp tiem bija arī 

mūsu 5.a klases skolniece Evija. 
Ārija Bergmane-Sprūdža 

 

 

 
4. decembrī mūsu skolas folkloras kopa 

„Jumalāni” posās ceļā uz Vecvārkavu, lai piedalī-
tos folkloras pēcpusdienā „Vakarēšana Vārkavā”. 
Šis pasākums Vārkavas vidusskolas folkloras kopai 
„Vuolyudzeite” un tās vadītājiem Helēnai Ērglei un 
Romualdam Kairānam ir tradicionāls. 

Pie „Vuolyudzeites” ciemojāmies ne tikai mēs, 
bet arī „Pelēcīši” no Pelēču pamatskolas un pieau-
gušo folkloras kopas no Vārkavas novada: 
„Dzeipurs” un „Vecvārkava” 

Mājīgajā skolas zālē skanēja tautas dziesmas, 
pasakas un anekdotes, mīklas un patiesi atgadījumi 
no dzīves. Šoreiz lielākā daļa vēstīja par zirgu. Un 
kā nu ne! Folkloras kustībā šis ir Zirga gads. 

Kad katra kopa bija parādījusi savu māku, visi 
labprāt izlocīja kājas. Jauki, ka pagājušajā gadā, 
gatavojoties Dziesmu svētkiem, mums bija iespēja 
iemācīties daudz danču no visiem Latvijas nova-
diem. Tagad nu vairs nav jāprāto par rotaļu izvēli! 
Mums bija patiess prieks satikties Vārkavas vidus-
skolā. Paldies vakarēšanas saimniekiem par ielūgu-
mu. Gribētos nākamruden atjaunot vakarēšanas 
tradīciju arī mūsu skolā. 

Skolotāja Rita Pudāne 

Gatavojoties braucienam, ar skolotājas Solvitas Volontes 

palīdzību “Jumalāni” sarūpēja pašdarinātas dāvaniņas   
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Izšķirošajā cīņā par zelta medaļām nācās pie-

kāpties Preiļu 1.pamatskolas komandai. Spraigā 

soda sitienu sērijā pretinieki uzvarēja tikai ar vie-

na punkta pārsvaru. Šādu augstvērtīgu rezultātu 

puiši spēja sasniegt pateicoties iekšējam sportis-

kajam komandas garam, saliedētībai, draudzībai 

un cīņas sparam uz laukuma. Jau pirmajā spēlē 

mūsējie parādīja raksturu, ne vienai komandai 

negrasoties padoties bez cīņas. Visrezultatīvā-

kais spēlētājs komandā izrādījās Adrians Ber-

gmans-5 vārti. Savukārt, Ivo Piskunovs, Sandis 

Catlakšs, Sandis Sparāns un Meinards Rudzāts 

komandas labā guva pa 1 vārtiem. 

Paldies sporta skolotājai Skaidrītei Vulānei par mērķtiecīgo darbu ar jaunajiem sportistiem! 

D z ī v i   n o d z ī v o t  v a j a g    p r a s t 
 

Katram cilvēkam dzīvē ir savs pienākums, savs dzīves 

mērķis, kuru dzīves laikā ir jāatrod un jāizpilda. H. Ibsena 

Pērs Gints savu dzīves pienākumu atrada diemžēl par vēlu. 

  Sapņotājs, fantazētājs, neatkarīgs cilvēks – tāds ir 

Pērs Gints. 

  „Tu dzīvē nekad neesi bijis tu pats…” – šis raksturo-

jums, manuprāt, pilnībā atspoguļo Pēra Ginta dzīvi un rak-

sturo viņu pašu. Var teikt, ka Pērs Gints tik tiešām dzīvoja 

savu sapņu pasaulē, un ikdienas dzīves rūpes viņam bija 

svešas. Tā viņš arī pazaudēja savu es, savu identitāti un realitātes sajūtu. 

Kāds tad mērķis bija Pēram Gintam? Es domāju, ka tā varēja būt Solveiga, no kuras viņš tik lie-

lās bailēs aizbēga jaunībā. Jā, tieši šī meitene, kura visu mūžu gaidīja savu vienīgo, savu Pēru Gintu, un 

domās bija kopā ar viņu. Solveigas ticība, cerība un mīlestība deva iespēju Pēram Gintam dzīvot. 

Var jau teikt, ka Pērs Gints bija bezatbildīgs melis un egoists, bet cilvēks ir jāpieņem, kāds viņš 

ir, nebūtu pareizi sodīt cilvēka iekšējo pasauli. Pēc cilvēcības likumiem Pērs Gints ir pelnījis sapratni, 

jo dzīves beigās viņš atskārta savas dzīves nepilnības un atstāja šo pasauli kā laimīgs cilvēks. 

Drīz gadskaitlis tiks nomainīts, mainot pēdējo ciparu uz „seši”, skanēs svētku dziesmas un ru-

nas, būs daudz prieka, līksmības un smieklu, cilvēki izrādīs emocijas un gaidīs 

jaunas pārmaiņas it visā. Bet pirms tas viss notiek, nedaudz pārdomu, ieskatīša-

nās sevī un citos, pieklusinātu sarunu, dažas jaunas domas, varbūt atklāsmes. 

Tās var nākt no katra cilvēka, un mēs nezinām, kad tas var notikt. Esmu priecīga, 

ka varu piedāvāt 11. klases skolnieces Natālijas pārsprieduma darba fragmentu 

ar vēlmi rosināt jaunatni lasīt un pārdomāt gūtās atziņas.  
 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane gada nogalē 

Uz karstām pēdām sveicam mūsu skolas 8.-9.klašu futbolistus Adriānu Bergmanu, Daini Griboniku, 

Sandis Catlakšu, Sandi Sparānu, Ivanu Piskunovu, Iļju Piskunovu, Meinardu Rudzātu un Konstantīnu 

Škuratovu ar lieliem panākumiem starpnovadu skolu sacensībās telpu futbolā!  

12 komandu konkurencē tika izcīnīta 2.vieta. Lepojamies ar  sportistu panākumiem!  

DEBIJA. 

Natālija Svjatoha 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj617uv6dbJAhWHWywKHVJUBVQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvpb.valka.lv%2F%3Fp%3D4984&psig=AFQjCNF0jSwoNeLwODMEQa8IcjFOrNg6nQ&ust=1450026895228019
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU57i86dbJAhUHCywKHY_4CFUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkoknese.lv%2F%3Fs%3D168&psig=AFQjCNF0jSwoNeLwODMEQa8IcjFOrNg6nQ&ust=1450026895228019
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 3. decembrī Rīgā norisinājās konkursa „SUPERPUIKA 2016” 2. kārta, kurā piedalījās 6. klases skol-

nieks Juris Kokins. Viņš pierādīja sevi 4 uzdevumos – fiziskajā trasē, amatniecībā, foto snaiperu dis-

ciplīnā, radošajā uzdevumā. Pavisam maz pietrūka, lai Juris iekļūtu finālā. Paldies vecākiem par atbal-

stu! Paldies skolotājam Valērijam Jurkānam par sniegtajām zināšanām! Paldies Preiļu novada 

bērnu un jauniešu centram, kas organizēja braucienu uz konkursu! 

Konkursa uzdevumi ir ļoti vispusīgi, dodot iespēju dalībniekiem pierādīt savas spējas un prasmes gan 

fiziskajos un erudīcijas uzdevumos, gan arī amatniecības radošajos un tehniska rakstura uzdevumos. Tie-

ši tāpēc šīs ir Latvijas mērogā unikāls konkurss.  Galvenais ir nezaudēt dūšu saskaroties ar grūtībām, bet 

domāt kā tās pārvarēt, mācīties no kļūdām un gūt prieku no dzīves. 

 

Tieši 3. decembrī Rīgā notika arī ikgadējs pasākums “Elektronikas dienas”, ko organizē Latvijas 

Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija sadarbībā ar Profesionālās izglītības kompetences 

centru ”Rīgas Tehniskā koledža” un Valsts izglītības satura centu. Pasākuma ietvaros notika pulciņu 

audzēkņu darbnīca-konkurss, pulciņu darbu izstāde un pulciņu skolotāju seminārs, kur tika sniegta infor-

mācija par jaunākām tehnoloģijām elektronikas nozarē, iespējām strādāt ar saules baterijām, kā arī kon-

kursa “Saules kauss” norisi. Tika demonstrēta ceļojošā mācību laboratorija “TehnoBuss”, kas ir aprīkots 

ar modernām ražošanas iekārtām, kuras var ne vien aplūkot, bet arī 

izmēģināt.  Pasākumā piedalījās Riebiņu vidusskolas mājturības sko-

lotājs Valērijs Jurkāns. 

21.gadsimta SUPERPUIKA – gudrs, apķērīgs, izveicīgs, prot sevi  
prezentēt, ir erudīts dažādās jomās un nebaidās no augstuma.  

8. decembra vakars skolas internāta bērniem pagāja ar grā-

matu rokās, jo pie mums ciemos bija atnācis īsts grāmatu 

Rūķis – Riebiņu CB bibliotekāre Svetlana Zahareviča. 

Sēžot vienā aplī skolas bibliotēkā mēs lasījām grāmatas par 

ziemu – pa lappusei vai divām no katras grāmatas, bet pēc 

tam radošajā darbnīcā veidojām sniegpārsliņas, kuras tagad 

rotā bibliotēkas izstāžu plauktus, radot īstu zie-

mas un svētku noskaņojumu. 

 

Internāta skolotāja un bibliotekāre Anna Meluškāne 
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Veiksmīgi mūsu skolas spor-

tistiem noslēdzās ziemas 

čempionāts vieglat-

lētikā. 12.decembrī Preiļu 

2.vidusskolas manēžā bija pul-

cējušies ne tikai vietējie sacensties gribētāji, bet 

arī  tālāki viesi no Ilūkstes, Rēzeknes, Krāslavas un citiem Latvijas reģi-

oniem. Nepārspējams 1500m skrējienā bija Arturs Stabulnieks, izcīnot 1.vietu (5:07,5). Va-

ram lepoties, ka arī spēka disciplīnā-lodes grūšanā, pārāki bija Riebiņu vidusskolas spor-

tisti. Tie aizņēma visu goda pjedes-

tālu: Armands Briška-1.vieta 

(17,00), Andrejs Paško-2.vieta 

(14,50) un Jegors Gormans- 

3.vieta (12,52). Savu personīgo re-

zultātu augstlēkšanā atkārtoja un 2. 

bronzas medaļu sacensībās ieguva 

Andrejs Paško (145). Veiksmi un la-

bus sasniegumus novēlam mūsu 

sportistiem arī turpmākajos startos! 

     3.a un 3. b klase kopā ar 

audzinātājām  ar lielu 

aizrautību piedalās dažādos 

radošos konkursos. Arī kon-

kurss „Uzzīmē limonādes 

L o t t e  Z i e m a s s v ē t k u 

apsveikuma kartīti” piesais-

tīja mūsu uzmanību, un mēs 

sākām kopīgiem spēkiem 

realizēt savu ideju. Konkur-

sa uzdevums bija radīt Ziemassvētku apsveikuma kartītes, ku-

ras ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs iegūt bez maksas tirdznie-

cības vietās visā Latvijā. Skolēniem ļoti patika kopīgi darboties- fantazēt, zīmēt un krā-

sot. Tā tapa mūsu klašu kopīgā Ziemassvēt-

ku kartīte. 

     Kaut arī galveno balvu neieguvām, liels 

bija mūsu prieks, kad pie Riebiņu vidussko-

las pieripoja „Aldara” busiņš un atveda 

mums 2 iepakojumus ar „Lotes” limonādēm 

( 24 pudeles). Bērni priecājās par garšīgo li-

monādi, bet skolotājas- par ieguldīto darbu, 

kas tika novērtēts. 

   Skolotāja Solvita Volonte 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu29uEt-PJAhXH3SwKHY3VCqsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fcbeebies%2Ftopics%2Fsports&psig=AFQjCNFzgnP1RAyG5dNE3lwqQ5X3hPzyQw&ust=1450460068335856
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1.klases audzinātāja Silvija Avotiņa 

1.septembrī mazos zēnus un meitenes klasē sagaidīja smaidī-

ga saulīte. Vēlot jauku, draudzīgu un interesantu gadu, pirmo 

stariņu vecāku vārdā pielika 

Agneses mamma. Tālāk dienu 

pēc dienas, stariņu pie stariņa 

savai saulītei lika pirmklasnie-

ki, uz katra stariņa uzrakstot 

dienas interesantākos notiku-

mus. Cik ātri pagāja pirmās 100 dienas skolā! 9. decembrī, tieši simtajā 

dienā  gribējām parādīt savu saulīti visiem ciemiņiem, draugiem un ve-

cākiem, bet, tavu nedienu, - Slinkuma Karalis aizklājis saulītei priekšā 

tik melnus, tik negantus mākoņus! Vai tiešām svētku nebūs? Gudrības 

Feja (Lāsma Mazjāne) deva padomu, ka mākoņus var aizgaiņāt ar čak-

liem darbiem. Gribēdami ātrāk atbrīvot savu saulīti, pirmklasnieki rādī-

ja ko iemācījušies 100 dienās – gan dziesmas, gan dejas, ludziņas par 

pelēm, aunu un vilku, gan deva padomus Pēcim Nejēdzim (Ernests Za-

lāns), kā labāk mācīties. Tā kā slinkuma mākoņu tiešām bija daudz, 

labi ka palīgā nāca Burtu meitiņa (Evija Bergmane – Sprūdža) un drau-

gi no 2., 3., 4. 

un pat 12. klases.  

Pašu pēdējo, vismelnāko mākoni, varēja at-

brīvot tikai ar mīlestības spēku, un to palī-

dzēja izdarīt bērnu vecāki.  

   Draudzība tiešām spēj veikt brīnumus. To 

uzsvēra arī skolas direktore, kura katram 

pirmklasniekam izsniedza skolēna apliecību, 

atzinīgi novērtēja viņu paveikto pirmajās 

100 dienas un novēlēja vēl daudz  interesan-

tu  dienu skolā kopā ar draugiem. Gudrības Fejas un vecāku dāvana – torte saulītes formā bija jauks 

un garšīgs svētku noslēgums. Ēdot torti, vecāki un bērni varēja noskatīties fotohroniku par pirmajām 

100 dienām skolā. Pirmklasnieki ir priecīgi par jaukajiem svētkiem un gandarīti par padarīto, bet vi-

ņus gaida vēl simtiem citu dienu – darbīgu, jautru un interesantu. 
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Lai gan aiz loga pūš dzestrs vējš un līst lietus, tomēr gaišas domas, labs noskaņojums  mums ļauj 

darīt labas lietas. Kā jau ierasts decembrī mūsu skolā notika dažādas radošās darbnīcas, jo darbi-

ņu, kas saistīti ar gatavošanos svētkiem ir ļoti daudz. Rotājumu gatavošanas darbnīcās aktīvi dar-

bojās 1.-4. klašu skolēni, skolēnu pašpārvalde skolotājas Allas Solovjovas, Silvijas Avotiņas un 

klašu audzinātāju vadībā. Apsveikuma kartiņas Rutas Vjakses vadībā tika 

gatavotas mūsu sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Prieks bija par ļoti 

skaistajiem eņģelīšiem. Skolēnu gatavotie rotājumi un dāvaniņas nonāca arī 

pie SAC „Rušona” iemītniekiem, kurus viņi saņēma apmeklējuma laikā. 

 Visgaršīgākā darbnīca bija ”Piparkūkas”, kur 9.klases skolēni audzinātājas 

Natālijas Smukšas vadībā darbojās ar mērķi iepriecināt pensionētos skolo-

tājus. Skolas pasākumā „Baltais rīts” mūs visus priecēja Ritas Pudānes un 

Ārijas Bergmanes-Sprūdžas vadībā gatavotā koncerta programmiņa.  

Ziemassvētki ir labdarības un dāvināšanas laiks, kad ikkatrs tiek aicināts ar 

savu sirds siltumu aplaimot ne tikai savus tuviniekus, bet ikvienu līdzcilvē-

ku. Sagādāt patīkamu pārsteigumu veco ļaužu mītnēs dzīvojošajiem novada 

senioriem kļuvis jau par tradīciju Riebiņu vidusskolā. Tā arī šogad, 7. de-

cembrī, skolēnu pašpārvaldes skolēni Gunda Pastare, Diāna Harlamova, 

Evija Meluškāne, Artūrs Stabulnieks, Māris Paldiņš kopā ar skolas di-

rektori Inetu Anspoku un direktora vietnieku Juri Čižiku devās apciemot 

SAC „Rušona”. Paldies par silto uzņemšanu, kuru izjutām gan no pansionā-

ta vadītājas Ingunas Rubanes, gan darbinieku un iemītnieku puses! Arī 

bērnu sirsniņās ielija prieka lietus, vērojot veco ļaužu acīs prieku. No pasā-

kuma mājās devāmies pārdomu pilni- par cilvēka dzīves sarežģītajiem un 

neprognozējamajiem līkločiem, bet ar pārliecību, ka esam ienesuši kaut nedaudz gaismas šajā Ad-

ventes laikā veco cilvēku dzīvēs. 

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

Gaidāmo svētku noskaņa 

Šajā gadsimtā apstāšanās un ļaušanās brīdim ir kļuvusi par lielu greznību. Laika taupīšana 
un nerimstoši joņojošais dzīves temps kļuvis par mūsu pasaules galveno izvēli. Bet tā tam nav 
jābūt! Visam ir savs laiks. Laiks triekties uz priekšu, un laiks stāties, ļauties mieram. Laiks 
runāt, un laiks ieklausīties. Klausies, ieklausies un ļaujies! Šis laiks - iespēja piepildīties vai 

ļaut, lai tevi piepilda, sasildīties, lai pēc tam varētu sildīt citus... 
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10. decembrī – Cilvēktiesību dienā – UNESCO Latvijas Naci-
onālā komisija sadarbībā ar Jaunsilavas pamatskolu organizēja 
semināru “Miers sākas ar mani”. Tas bija veltīts šobrīd aktu-
ālajai miera un cilvēktiesību izglītības tēmai. Semināra laikā  
bija lieliska iespēja klausīties profesores Maijas Kūles lekciju 
par miera kultūru un laikmetīgām vērtībām, kā arī piedalīties 
profesores Sanitas Lazdiņas interaktīvā lekcijā par globālo un 
lokālo — īpaši Latgales kultūrtelpā, kā arī uzzināt par filozofa 
Augusta Milta atziņām miera kultūras kontekstā. Apskatī-
jām Latgales mākslas un amatniecības centru un Līvānu stikla 
muzeju. 

Kopā ar citu UNESCO ASP skolu pārstāvjiem seminārā 
piedalījās mūsu skolas direktore Ineta Anspoka un direk-
tores vietnieki Rita Pudāne un Juris Čižiks. 

Viens cilvēks nolēma izmainīt pasau-

li. Bet Pasaule ir tik liela, bet viņš tik 

mazs. 

Tad viņš izlēma izmainīt savu ģimeni. 

Bet ģimene viņam tik liela,  bērnu 

vien – desmit. 

Tā šis cilvēks nokļuva līdz tam vienī-

gajam, ko viņš ir spējīgs izmainīt,  

esot tik maziņš – PAŠAM SEVI…  

-Kas tas Tev rokā? 

-Laime... 

-Bet kādēļ tik maza? 

-Tā ir tikai mana. Toties kāda starojoša un skaista... 

-Jā, brīnišķīga! 

-Gribi gabaliņu? 

-Laikam... 

-Dod saujiņu, es padalīšos. 

-Ai, tā ir tik silta! 

-Patīk? 

-Ļoti… pateicos!  

Zini, man kļuva daudz labāk, kad turu laimi plaukstā... 

-Tā ir vienmēr. 

-Un kas būs, ja es ar kādu padalīšos? 

-Tad tavējā kļūs lielāka! 

 12.decembrī norisinājās ikgadē- jais Vislatvijas 

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku gadatir-

gus, kopā pulcējot labākos 127 SMU no visas Latvijas un 

77 skolotājus-SMU konsultantus, pārstāvot 66 skolas un 37 

dažādas vietas. No Latgales – tikai  trīs SMU. Mūsu skolas 

Skolēnu mācību uzņēmums “Jautrie papīriši” un skolotā-

ja-konsultante Alla Solovjova prezentēja galda spēli, uztai-

sītu origami tehnikā. 

Iespēja apmeklēt tirdziņu bija arī vidusskolēniem - 

Marinai Skačkovai un Margaritai Zabalujevai. 
Tirdziņā bija daudz jaunu skolēnu mācību uzņē-

mumu, kam, tiekoties klātienē Vislatvijas gadatirgū, bija 

iespēja apmainīties pieredzē. Skolēni ieguva vērtīgus pado-

mus tālākai uzņēmējdarbības ideju attīstīšanai. Visi gadatir-

gus dalībnieki ir guvuši ne tikai pirmo lielo pieredzi uzņē-

mējdarbībā, bet arī iedvesmu turpmākajai attīstībai. 

Šogad gan skolēni, gan skolotāji ir ļoti aktīvi, un, 

skolā tika dibināti vienpadsmit SMU, kurus konsultē skolo-

tāji Alla Solovjova, Ārija Bergmane-Sprūdža, Rita Pu-

dāne, Valērijs Jurkāns, Inna Zenovjeva, Sandra Eidu-

ka. 
Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu Ziemas-

svētku gadatirgus laikā norisinājās Skolotāju A līmeņa tā-

lākizglītības kursu 3.modulis. Piedalījās skolu direktori, 

vietnieki un dažādu mācību priekšmetu skolotāji. Diskusijā 

uzstājas Ģirts Rungainis, "Prudentia" investīciju baņķieris, 

JA Latvija Padomes loceklis, un Aigars Rostovskis, LTRK 

prezidents, JA Latvija Padomes priekšsēdētājs un Līderu 

programmas mentors. Lektori pauda savu viedokli 

un diskutēja par tēmu: Uzņēmējdarbības izpratnes nozīme 

un izpratnes veicināšanas iespējas skolas vidē kā ietekmē-

jošie faktori Latvijas tautsaimniecības izaugsmei. Diskusijā 

piedalījās mūsu skolas skolotāji  Inna Zenovjeva un Alla 

Solovjova. 

Paldies visiem atbalstītājiem!          
  SMU skolotāja-konsultante Inna Zenovjeva 

Juris Kokins, Aivis Golubevs, Raivis Luriņš 
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 Priekšpēdējā I semestra 

dienā jau kuru gadu skola pārvēr-

šas par Rūķu skolu: visi –lieli un 

mazi – ir gatavi piedalīties Drau-

dzīgāko rūķu skrējienā pēc pipar-

kūkas. Vissvarīgākie rūķi šajā pa-

sākumā ir sporta skolotājas Mārī-

te Pokšāne un Skaidrīte Vulāne. 

Skrējienā, protams, tiek nominēti 

ātrākie un draudzīgākie. Šogad par 

ātrākajiem tika atzītas 8.klases 

(audzinātājas Mārīte Pokšāne un 

Ārija Bergmane-Sprūdža) un 

9.klase (audzinātāja Natālija Smukša), bet draudzīgāko titulu ieguva 10. un 11.klase (audzinātājas 

Sanita.Upeniece un Inna Zenovjeva). Īpaša nominācija Sirsnīgākais lielais rūķis tika 12.klases 

skolniecei Žannai Kirilovai. Pēc skrējiena tēja un piparkūkas bija jo īpaši garšīgas. Un, lai gan tās 

arī ir sacensības, no visas sirds var apgalvot, ka šeit tomēr pats galvenais ir draudzība – klasesbied-

ru vidū, starp klasēm, starp lielajiem un mazajiem, bērniem un pieaugušajiem. 

Semestra noslēgums –  kas tas tāds ? Nezinu, ko rakstītu jūs, bet es rakstītu: Mū-

zika. Gaisma. Labais. Skaistais. Radošais. Enerģija. Iedvesma. Dvēseliskums. 

Miers. Uzmanība. Apzināšanās. Ieklausīšanās. Piedošana. Griba. Darbs. Process. 

Mērķis. Realizācija. Vadība. Doma. Komunikācija. Prieks. Sadarbība. Mīlestība. 

 

 

 Katrīna Nagle 

 Katrīna Damba 

 Himēna Dzene 

 Karīna Semeņuga 

 Dana Patrejeva 

 Agnija Jemeļjanova 

 Evelīna Upeniece 

 Juris Kokins 

 Karīna Komlačova 

 Dainis Griboniks 

 Jūlija Vaivode 

 Meinards Rudzāts 

 Jacenta Rudzāte 

 Anastasija Jemeļjanova 

  

 Ritvars Vjakse 

 Rasma Ormane 

 Gunda Pastare 

 Elīna Cakule 

 Anastasija Jemeļjanova 

 Evija Bergmane – Sprūdža 

 Agnija Jemeļjanova 

 Evelīna Upeniece 

 Diāna Harlamova 

 Līga Struka 

 

 Sandis Catlakšs,  

 Sandis Sparāns,  

 Ivans Piskunovs,  

 Arturs Stabulnieks 

 Konstantīns Škuratovs 

 

 

 

Gunita Vjakse, Viktorija Nagle, Dana 

Patrejeva, Aleksandrs Rukmans, Lau-

ris Bjalkovskis, Lāsma Jurkāne, Matīss 

Upenieks, Anastasija Leitāne, Igors 

Černevskis, Vladislavs Leitāns, Gatis 

Pokšāns, Arturs Valters, Viktorija 

Čubreviča, Katrīna Damba, Kārlis 

Kokins, Ignats Vilcāns. 
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28. decembrī, Rēzeknē, Latgales 

vēstniecībā “Gors”, norisinājās Lat-

gales skolu atbalsta fonda 

“Veronika” gada noslēguma pasā-

kums. Pasākumā tika godināti goda 

titula “Gada skolotājs-2015” ieguvē-

ji. Sveicam Riebiņu vidusskolas pe-

dagoģes Ritu Pudāni un Āriju 

Bergmani-Sprūdžu saņemot 

diplomu par atbildību, kvalitāti, rado-

šumu un lielu personīgo ieguldījumu izglītošanas un audzināšanas darbā. Eiropas Parlamenta deputāte 

Inese Vaider piebiedrojās apsveikumiem un pasniedza atzinības rakstus 25 Latgales skolotājiem, kuri šo-

gad savās skolās saņēmuši goda nosaukumu “Gada skolotājs”. “Augstu vērtēju skolotāju darbu, jo sevišķi – 

reģionos, kur skolotājs sniedz ne tikai zināšanas, bet arī veic sabiedriski nozīmīgu darbu. Tieši tāpēc vēlos 

pateikties un dāvināt skolotājiem iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē,” norāda Inese Vaidere.  

Sakām sirsnīgu paldies skolotājām par lielisku darbu un ieguldījumu izglītības veicināšanā! 

28. decembrī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) pasākumā tika 

izteikta publiska pateicība LSK biedriem par brīvprātīgo darbu, kas veikts 

gada ietvaros. Šis patiešām bija darbu pilns gads - izdalīts simtiem pārtikas 

paku, sniegta humānā palīdzība, palīdzēts daudzām ģimenēm, kā arī noorga-

nizēti vietējā un Latvijas mēroga pasākumi. Pateicības rakstu par LSK ideju 

popularizēšanu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā saņēma arī Riebiņu 

vidusskolas skolotājas Alla Solovjova un Inna Zenovjeva. 

Pasākums tika organizēts, lai radītu gandarījuma sajūtu par paveikto un paši 

darītāji sajustu tā vērtīgumu. 

Brīvprātīgie nesaņem naudu par darbu, nevis tāpēc, ka tie ir nevērtīgi, bet 

gan tādēļ, ka viņi ir nenovērtējami. Ar šādu domu mēs strādāsim tālāk, lai 

palīdzētu mainīt pasauli. PALDIES, brīvprātīgie, par jūsu laiku, darbu, pūli-

ņiem un zināšanām! Latvijas Sarkanā Preiļu komiteja īpaši lepojas ar saviem 

aktīvajiem biedriem! 

Godināti GADA pedagogi 

Pateicība par brīvprātīgo darbu 

 Sponsoru atbalsts ģimenēm 

  Lappusi sagatavoja Riebiņu vidusskolas direktore, LSK Preiļu komitejas priekšsēdētāja Ineta Anspoka 

Pateicoties labdaru un sponsoru atbalstam, 

otrie Ziemassvētki izvērtās iespaidīgi Riebi-

ņu vidusskolas skolēnu Vinogradovu, 

Guļbenovu, Trofimovu, Vuškānu 
ģimenēs. Bērni izbaudīja svētku koncertu 

Rīgā, iespēju priecāties eglītē, atpūtas kom-

pleksā „Lido”, saņēma sarūpētās dāvanas un 

piedzīvoja citus pārsteigumus.  

Paldies pašvaldībai par sadarbību transporta 

organizēšanā un sponsoriem par svētku no-

skaņas radīšanu! 


