
   

 

2019.gada decembris 
Izdevuma datu pārzinis Riebiņu novada dome. Apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par Riebiņu vidus-

skolas aktualitātēm, tiesiskais pamatojums - sabiedrības intereses. Vairāk informācijas: www.riebini.lv/pda  

Ir pienākusi 

Advente. Rie-

biņu vidusskolā 

2. decembra rīts sākās ar neparastām, 

klusām pārdomām katra domās un 

sirdīs, ar prāvesta A. Kursīša svētību 

un pirmās sveces iedegšanu skolas 

adventes vainagā. 

Atvērsim savas sirds durvis un dāvā-

sim siltumu, kam tā trūkst. Būsim 

izpalīdzīgi un saprotoši! 

Lai izdodas kluso Adventes laiku pa-

vadīt ar mieru, ticību 

cerību un mīlestī-

bu! 

Īpašs paldies skolotājai Rutai 

Vjaksei par vestibila vizuālo noformējumu un sko-

lotājai Ā. Bergmanei- Sprūdžai par skanīgajām dziesmu melodijām. 
                                                                   Kristīgās mācības skolotāja L. Jermoloviča 

Istabā dega četras sveces. Bija tik kluss, ka varēja dzirdēt, kā tās 

sarunājas savā starpā. Pirmā svece teica: ―Es esmu Miers uz Ze-

mes! Pasaule pilna ar naidu un dusmām, man nav jēgas turpināt 

degt."Tad viņa nodzisa. Otrā svece sacīja: ''Es esmu Ticība! Neesmu vairāk nepieciešama. Nav vajadzības 

man degt ilgāk. ''Viegla vēja pūtiens nodzēsa to. Skumji ierunājās trešā svece:' 'Es esmu Mīlestība! Cilvēki 

neapjēdz, cik svarīga esmu, noliek mani malā. Viņi pat aizmirst par saviem tuvākajiem… Man nav spēka 

vairs degt. ''Un ne mirkli nevilcinoties, Mīlestības liesma nodzisa. Pēkšņi istabā ienāca bērns un pamanīja 

trīs apdzisušas sveces. ''Kāpēc jūs nedegat? Jums vajag degt līdz galam!''To pasakot ,bērns sāka raudāt. Tad 

ceturtā svece ierunājās: ''Neuztraucies, es esmu Cerība! Kamēr vien degu es, mēs varam aizdegt arī visas 

pārējās.''  

Ar mirdzošām acīm bērns paņēma Cerības sveci un aizdedza pārējās. Cerības liesmai nekad nevajag pazust 

no Jūsu dzīves! Cerība uztur Mieru, Ticību un Mīlestību!  

Šajā klusajā pārdomu laikā pārdomāsim savu dzīves gājumu!  

Ielaidīsim sevī  absolūto gaismu un izgaismosim sevi!    
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4.decembrī Preiļu 2.vsk.manēžā tika organizētas vieglatlētikas sacensības 2010.gadā dzimušiem un jaun-

ākiem zēniem un meitenēm. Dalībnieki sacentās 3 disciplīnās - augstlēkšanā, tāllēkšanā un tāllēkšanā no 

vietas, kā arī stafetes skriešanā. Augstlēkšanā 1.vietu izcīnīja Arnis Pokšāns. Viņš bija labākais arī kopvēr-

tējumā tāllēkšanas disciplīnās. Aiz viņa ierindojās Renāts Jasevičs. Meiteņu konkurencē savu pirmo meda-

ļu, izcīnot  3.vietu, ieguva Jeļizaveta Poņavina. Stafetē gan zēniem (A.Pokšāns, R.Zagrebajevs, 

R.Jasevičs, N.Sečnovs), gan meitenēm (L.Jukša, L.Jaseviča, J.Poņavina, S.Pastare) izcīnīta 1.vieta. 

Veiksmīgus startus mūsu jaunajiem vieglatlētiem arī turpmāk! 

Sporta skolotāja Skaidrīte Vulāne 

5.decemrī Riebiņu vidusskolā notika starpnovadu skolu mači volejbolā. Par godalgotām  vietām cīnījās 

četras zēnu un trīs meiteņu 6.-7.klašu komandas. Spraigās spēlēs puišu konkurencē 1.vietu izcīnīja JEPVĢ, 

2.vieta- Preiļu 1.psk. un 3.vietā ierindojās Riebiņu vsk. komanda, kuras sastāvā spēlēja: N.Baikovs, 

G.Pokšāns, E.Bramanis, M.Upenieks, A.Leitāne, V.Škuratovs un I.Černevskis. Meitenēm  1.vieta- 

JEPVĢ, 2.v.-Preiļu 1.psk. un 3.v.- Līvānu 1.vsk. 

Īpašs paldies par sacensību organizēšanu, vadīšanu un veiksmīgu norisi Riebiņu vidusskolas 

darba grupai, paldies skolēniem, kuri lieliski darbojās kā sacensību tiesneši !  

Paldies sporta skolotājiem par skolēnu sagatavošanu sacensībām!   

Lai Jūsu sasniegumi un mērķi sniedzas vēl augstāk un motivē sasniegt arvien jaunas virsotnes!  
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6.decembrī 7. un 8.klases skolēni noskatījās 

teātra izrādi "Raudupiete" uz eksperimentā-

lās skatuves Daugavpils teātrī, 9.-11.klašu 

skolēni—muzikālo izrādi ―Rīgas gredzens‖ 

Latgales vēstniecībā ―Gors‖ Rēzeknē. 
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Sadarbojoties ar Riebiņu vidusskolu norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

2017. gadā uzsāktais projekts Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība, kurā pieda-

lījās 5.un 6. klases skolēni. 2020. gada 30.janvārī Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā notiks no-

vada fināls, kurā par iespēju pārstāvēt mūsu novadu reģionālajā finālā, Preiļu Galvenajā bibliotē-

kā, sacentīsies dalībnieki no Dravnieku pamatskolas, Galēnu pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, 

Rušonas pamatskolas un Sīļukalna pamatskolas. 

Sirsnīgi sveicam pirmās kārtas uzvarētājus Riebiņu vidusskolā: Katrīnu Nagli, Lailu Putāni, Ag-

nesi Verzi, Gunitu Vjaksi, Viktoriju Čubreviču un Emīlu Bramani. Liels paldies par atbalstu 

Riebiņu vidusskolai un skolotājām Diānai Bravackai un Ritai Pudānei par bērnu sagatavošanu 

konkursam!  

Riebiņu novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Olga Ribinicka 

Noskaidroti Riebiņu vidusskolas “Skaļās  
Lasīšanas” sacensības čempioni 

  

Šāds temats nebija izvēlēts nejauši, jo 21.gadsimtā 

jaunie tehnoloģiju rīki, mediju vides paplašināšanās, mākslīgā 

intelekta attīstība izglītībā paver plašas iespējas, bet tai pašā 

laikā jārēķinās arī ar daudziem izaicinājumiem. 

Semināra pirmajā daļā klausījāmies divas lekcijas: 

„Medijpratība digitālajā laikmetā”, ko lasīja pētniece Guna 

Spurava, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 

UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras vadītā-

ja, un „Aktualitātes sociālo mediju lietojumā‖ (digitālo mediju pētniece Līva Brice, Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātņu fakultātes lektore). Viņas stāstīja par dažādiem rīkiem medijpratībā, par jauniešu un bērnu 

interešu atšķirībām no pieaugušajiem, ieteica darba materiālus saistībā ar medijpratību. 

Tālāk skolu pārstāvji Ilzes Dalbiņas, UNESCO ASP nacionālās koordinatores, vadībā iesaistījās 

radošajā darbnīcā, kurā dalījās pieredzē un nākotnes redzējumā UNESCO asociēto skolu darbībā. 

Semināra otrajā daļā dalībniekus uzrunāja gan Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre 

Ilga Šuplinska, gan UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. Bet ―Tilde‖ valdes priekšsēdētājs An-

drejsVasiļjevs un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesores Linda 

Daniela runāja par mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām un riskiem izglītībā, par to, kā tehnoloģijas jau 

šobrīd ietekmē izglītības vidi un procesu. 

Seminārā piedalījās Riebiņu vidusskolas direktora vietniece Rta Pudāne. 

11.decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika UNESCO 

asociēto skolu skolotāju un konsultatīvās padomes „Izglītība 

visiem” dalībnieku seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība 

nākotnei”. To rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisi-

ja  sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. 
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Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka 

muzeju, Galēnu pamatskolu un Riebiņu novada domi īsteno-

jusi Latvijas Valsts mežu atbalstīto Latgales kultūras prog-

rammas 2019 projektu ‖Robertam Mūkam veltītā Latvijas 

skolu 2.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa organi-

zēšana‖. 13.decembrī Galēnu pamatskolas sporta zālē pulcē-

jās skolēni no dažādām Latvijas vietām konkursa noslēguma 

pasākumā. Šogad konkurss norisinājās jau 14. reizi. Pavisam 

konkursam darbus iesniedza 330 skolēni no 65 dažādām Latvijas skolām. Rakstītājus konsultējuši 102 sko-

lotāji. Ar labiem panākumiem no R.Mūkam veltītā Vislatvijas radošo darbu konkursa atgriezušies Riebiņu 

vidusskolas izglītojamie; Gunita Vjakse (6.kl.), Viktorija Nagle, Lāsma Jurkāne (8.kl.), Ritvars Vjak-

se, Evelīna Upeniece, Evija Bergmane - Sprūdža (9.kl.). Visi skolēni sīvā konkurencē ieguvuši Atzinī-

bas. Skolēnus uz panākumiem virzīja skolotāja Diāna Bravacka.  

 Ik gadu Ziemassvētku un Jaungada svētku dunā tiek patērētas vairākas tonnas iesaiņojamā materi-

āla. Bieži vien šis dāvanu iesaiņojums kalpo vien dažas minūtes vai stundas, pēc kā kļūst par atkri-

tumiem. Lielākā daļa iesaiņojamo materiālu ir gatavoti no plastmasas vai kompozītmateriāliem, 

kas dabā nesadalās un nav piemēroti atkārtotai pārstrādei. Atteikšanās no šādu videi nedraudzīgu 

iesaiņojumu lietošanas ir nozīmīgs solis pretim tīrākai videi un resursu taupī-

bai. Uz  ZAĻAS JOSTAS konkursa aicinājumu, veidot dabai draudzīgus dāva-

nu iesaiņojumus, atsaucās skolotājas Digna Prodniece, Inna Zenovjeva , Ani-

ta Puncule, Ruta Vjakse , Ilze Grigule iesaistot skolēnus Riebiņu vidusskolā 

no 3.-11.klasei. Tapa daudzi brīnišķīgi darbiņi, kuri bija apskatāmi skolas Rozā 

zālē. Konkursa žūrija izvēlējās interesantākos un dabai draudzīgākos, kurus 

bija nepieciešams aizvest uz Rīgu uz izstādi. 13.decembrī tirdzniecības centrā 

Rīga Plaza notika svinīga izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana. Ielūgu-

mus uz šo pasākumu saņēma daudzi mūsu skolas skolēni. Pasākuma vietā mūs 

sagaidīja garšīgs cienasts un interesanta izstāde, kurā varēja apskatīt labākos 

dāvanu iesaiņojumus no visas Latvijas. Baidījām muzikālo priekšnesumu no zvanu ansambļa PRI-

MUS, varējām darboties interesantās radošajās darbnīcās. Bet vislielāko pārsteigumu sagādāja ap-

balvošanas ceremonija, kurā mūsu skolas skolēni ieguva 14 diplomus un balvas. Prieks par An-

dreju Vinogradovu un Jeļizavetu Poņavinu, kas ieguva galvenās ZAĻAS JOSTAS  un 

MAXIMAS simpātiju balvas. Dažādas balvas ieguva arī Karīna Komlačova, Dana Patrejeva, 

Gunita Vjakse, Agnese Verze, Adriāna Volonte un Viktorija Nagle. Sajūsmināti un iespaidiem 

pārbagāti atgriezāmies mājās. 

Paldies pedagogiem un bērniem par darbu. Paldies skolai par iespēju realizēt visas mūsu radošas 

idejas. Milzīgs paldies skolas direktorei Inetai Anspokai par sagādāto iespēju apmeklēt šo brīnišķī-

go pasākumu!                  Skolotāja Ilze Grigule 

 Radošā konkursa "Mans zaļais dāvanu iesaiņojums" apbalvošanas 

pasākums modes un izklaides centrā Rīga Plaza 

https://www.facebook.com/RigaPlaza/?__tn__=K-R&eid=ARBW_qrHe-Hk0kJnS6ORtdXkCxzz3mFyYocBJnxyr0j-MCKKGFsabC-2IkjnGFHPyMmZDvVBXz_I52f9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKcTWVsuPYjx67VSbm3tluqMtycc6cBZlU4Ms9mftZzPIKcZXpSMEXKp5Esv0WJmPFRMlpvRTDse9YWh_ogEAZg6LYYKr
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Sestdien, 7. decembrī, Rīgas Latviešu 

biedrības namā izskanēja stāstnieku 

konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019” 

fināls, kurā piedalījās un skolu godam 

pārstāvēja arī jaunie stāstnieki no Rie-

biņu vidusskolas. 

Finālam Rīgā izvirzīti vairāk nekā 100 dalībnieki: jaunākajā grupā 

(1.-3.klase) - 38, vidējā grupā (4.-6.klase) - 50, vecākajā grupā (7.

-12.klase) - 42. Konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 21 gada 

vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši 

vēlas būt aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas un svētku situācijās. 

Sarīkojuma mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana 

un attīstīšana, aktīvi līdzdarbojoties tautas mūsdienu mutvārdu 

kultūrā. 

Finālistus vērtēja stāstniecības eksperti no Latviešu folkloras krā-

tuves, Latvijas Radio, UNESCO LNK Stāstu bibliotēku tīkla labā-

kie stāstnieki, zinoši skolotāji, stāstīšanas tradīciju zinātāji un ko-

pēji:   

Konkursa finālā piedalījās Riebiņu vidusskolas skolēni Katrīna 

Damba, Nauris Saulišs, Daniela Koroševska. Visi trīs stāstnieki 

parādīja lielisku sniegumu: divi Dižie Stāstnieki (Daniela un Nau-

ris) un viens Lielais Stāstnieks (Katrīna). Paldies pedagogiem Ār-

ijai Bergmanei-Sprūdžai un Ritai Pudānei, kas sagatavoja sko-

lēnus XXIII stāstnieku konkursa ―Teci, teci, valodiņa 2019‖ finā-

lam!  

Pasākumu rīkoja Valsts izglītības satura centrs, tradicionālās kultūras biedrība ―Aprika‖ un Rīgas Latviešu 

biedrības Folkloras komisija. Pateicoties sponsoriem, balvas varēja saņemt ap 150 stāstnieku no visas Lat-

vijas. 

Izskanējušas Viduslatgales 

Lūgšanu brokastis. Esam par 

visiem saziedojuši 3605 EUR, 

lai varētu atbalstīt ģimenes, 

kurās aug bērni ar autismu.  

Brokastīs piedalījās 150 cilvēku - gan novadu ļaudis, gan pašvaldību pārstāvji, gan NVO vadītāji un uzņē-

mēji. Lūgšanās mūs vadīja visu lielāko reliģisko konfesiju garīgie līderi.  

Īpašs paldies viesiem, kas dalījās savā gaismas stāstā: Latvijas valsts prezidenta kundze Andra Levite, spor-

tiste, trenere un uztura zinātniece Anita Siliņa, autisma atbalsta punkta Rēzeknē dibinātāja Sandra Bičkova-

Šilina. Ar dziedājumu priecēja brīnišķīgās balss īpašniece Aija Jermoloviča un viņas māsa, Riebiņu vidus-

skolas 10.klases skolniece Laura JERMOLOVIČA. Lūgšanu brokastis – kopīga ticība mīlestībai.   

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komitejas priekšsēdētāja  

Ineta Anspoka 



7  

 

Neviena redzēts, neviena manīts, bet visi runā, ka 

pa Riebiņiem staigā laika vīrs un griež laika ratu. Vasara 

nomaina rudeni, rudens nomaina ziemu, un klāt ir laiks, kad Riebiņu vidussko-

las logos deg gaišas gunis, tiek gatavotas dāvanas, koncerti, ciemos nāk rūķi un Salatētis. Gai-

šums un prieks piepilda domas un sirdis...  

Ziemassvētku laiks, labdarības laiks ir īstais brī-

dis, lai mācītos saprast, ka patiesam priekam nav 

vajadzīga ne liela bagātība, ne dārgas dāvanas, 

bieži pietiek ar labu nodomu un siltu sirdi. Dāvāt 

prieku un iepazīt dzīvi uz SAC ―Rušona‖ devās 

Riebiņu vidusskolas skolēni un skolotāji. 

19.decembris bija svētku diena, kopīga dziedāša-

na, skanīga muzicēšana, dzejoļu un anekdošu 

lasīšana, dāvaniņu pasniegšana. Tā jau ir tradīci-

ja, ka Riebiņu vidusskolas skolēni dodas ar svēt-

ku koncertu uz SAC ―Rušona‖. Daži cilvēki tur 

uzturas jau ilgi. Viņiem šāds iepriecinājums ir 

ļoti svarīgs.  

Seniorus ar gaidāmajiem ziemas saulgriežu un gadu 

mijas svētkiem sveica arī skolas direktore Ineta An-

spoka, vēlot veselību, izturību un možu garu ik die-

nu. Gandarījums par pasākumu bija ne tikai tā klausī-

tājiem, bet arī jauniešiem, kuri uzstājās, paužot prie-

ku par jauko uzņemšanu un senioru patiesajām emo-

cijām. 

Pirmssvētku dienā aprūpes centrā dzīvojošajiem dā-

vanas sagādāja 

biedrība ―Latvijas Sarkanais Krusts‖, 10.klases kolektīvs ar audzinātāju 

Allu Solovjovu, 2.klases skolēni kopā ar savu skolotāju Līgu Jermolovi-

ču. Paldies skolotājām Ritai Pudānei un Ārijai Bergmanei-Sprūdžai 

par sagatavoto koncertu! 

Domāju, visi atzītu, ka labdarība – tas ir labi. Bet cilvēki ir dažādi – ir 

tādi, kuriem ir ar ko dalīties, un ir tādi, kuriem nav un nekad nepietiek. 

Man šķiet, lai cilvēks būtu labdarīgs, svarīga ir saņemtās mīlestības piere-

dze. Mums tādas mīlestības ir bijis tik daudz, ka varam dot arī citiem, 

kam tās pietrūkst.  

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 



8  

 

Skriešana un peldēšana, 

skriešana un joga, skriešana 

un spēka treniņi. Iespējams 

uzskaitīt daudz šādu kombi-

nāciju, un tām visām ir viens 

kopīgs ieguvums:  mēs attīs-

tām ķermeni, ļaujam tam 

atjaunoties un gūstam papil-

du enerģiju.   

 

 

 

Pavadot veco gadu, 19.decembrī, Riebiņu vidusskolā notika Rūķu skrējiens. Visiem 

skrējiena dalībniekiem galvenais atribūts – galvā Rūķu cepure. Decembris ir viens no 

sirsnīgākajiem un sirds siltākajiem mēnešiem, tāpēc arī šo skrējienu padarījām par 

tikpat mīļu, ziemīgu un labestīgu.  Sacensību tempus šoreiz varēja atstāt mājās, jo gal-

venais bija kopā būšana un svētku ieskandināšana. Omulīgā gaisotnē un priecīgi, kopā 

baudījām arī piparkūkas un dzērām siltu tēju. 

Rūķi visiem vēl sportisku, aktīvu un veselīgu Jauno 2020.gadu! 

19. decembrī Riebiņu vidusskolā norisinājās projekta 

LLI-402 ―Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, 

balstoties uz sporta aktivitātēm‖ ietvaros organizētie 

kopīgie treniņi ar grupas ―Gain Fast‖ solistu un sportis-

ka un veselīga dzīvesveida vēstnesi Kasparu Zlidni. 

Kopā ar skolēniem šo tikšanos laikā tika runāts par līdzsvaru dzīvē, par to, kā būt stipriem un veseliem gan 

fiziski, gan garīgi, mēģinot izprast, kāpēc katram cilvēkam būtu jāvelta laiks vispārējai fiziskai sagatavotī-

bai, kā kustība ietekmē mūsu personību un arī ikdienu. Kopā ar K.Zlidni jaunieši mācījās vingrinājumus 

spēkam, izturībai, koordinācijai, līdzsvaram un citām fiziskajām kvalitātēm. Kaspars Zlidnis atzīst: ―Darbā 

ar jauniešiem vērtīgākais ir tas, ka varu viņiem nodot ne tikai vairāku gadu garumā krātās zināšanas, bet arī 

iegūtās praktiskās iemaņas. Mana bagātība ir ne tikai teorija, bet arī prakse. Esmu gandarīts, ka varu būt par 

piemēru ar saviem darbiem. Vairākkārt jau esmu teicis – ja spēšu iedvesmot vismaz vienu no desmit jaun-

iešiem, tad savu misiju būšu izpildījis!‖  
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Tuvojas gada nogale. Katrs 

no mums, nav svarīgi, liels 

vai mazs, gaida kādu brīnu-

mu, pārsteigumu, labas 

emocijas. Ir tik patīkami, ka 

pozitīvas emocijas skolā var 

radīt arī paši skolēni, ceļot 

gaismā savus apslēptos ta-

lantus, sakot daudz sirsnīgu 

vārdu.   
Ārā ir auksts un 

tumšs. Daba ir aiz-

migusi. Trūkst 

sniega baltuma... 

Šai laikā jo īpaši 

katram labam, gai-

šam vārdam, ko 

veltām otram, ir 

gluži cita, lielāka 

vērtība. Siltā un 

labestīgā atmosfērā 

skolēni  i z te i -

ca savus PALDIES. Uz skatuves kāpa visi skolas audzēkņi. Kā nu kura klase- pateicības, atziņas, dzejas 

rindas, dziedājumi individuāli un kopā. Tikpat svarīga bija arī spēja klusiņām klausīties citu skolas biedru 

sagatavotajā priekšnesumā.  Prieks un lepnums par ikvienu, kuram drosme sniegt svētku sajūtas arī citiem, 

jo svētkus jau radām vien mēs sev paši- ar apģērbu, attieksmi, piedalīšanos, prieku!   

Labie darbi vienmēr tiek pamanīti! Un par centību, augstiem mācību sasniegumiem arī balvas- gan naudis-

kas, gan saldas!  

 

Paldies biedrībai 

“Latvijas Sarkanais 

Krusts‖, kura jau 

daudzus gadus pa-

līdz radīt dāvanu 

saņemšanas prieku 

dažādos skolas rīko-

tājos pasākumos. 

  

Gada nogalē novēlu visiem piedzīvot svētību 

dāvanu došanā un saņemšanā! Bet visam pāri, lai 

Jūsu sirdis ir pārpilnas prieka, miera un cerības!  
 

Riebiņu vidusskolas direktore  

Ineta Anspoka 

20.decembrī Riebiņu vidusskolā PALDIES vārdu rīts… 

…Piestāj draugs! Paveries apkārt, ko tu redzi? Vai šajā gadā esi bijis laimīgs, un cik daudz laimes esi sniedzis citiem? 

Cik bieži esi kādam pateicis: "es tevi mīlu", "paldies, ka tu man esi", "bez tevis pasaule būtu pelēka"? Un cik bieži 

pats esi dzirdējis šos vārdus adresētus sev? Nenolaid acis, neatmet ar roku un nesaki Vēlāk. Zini, tas vēlāk var arī 

nenotikt, bet var arī būt jau par vēlu... 

Ir laiks... Ir laiks dalīties mīlestībā un atklāt savu dvēseli. Ļauj vārdiem plūst uz papīra, lai tie uzplaukuši ceļo un pa-

ver tev durvis uz dziļākām, patiesākām attiecībām. Attiecībām- bez vēlāk, bez kaut kad. Ir laiks… TAGAD!  
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Skolotāja darbs ir mana sūtība, sirdslieta un dzī-

ves aicinājums. Esmu kā saaugusi ar skolu, man 

tā šķiet kā dzīva. Elpojoša. Ar sirdspukstiem, 

kuros atbalsojas mazo sākumskolēnu sīko solīšu, 

lielāko skolas bērnu, skolas darbinieku un skolo-

tāju ikdienas steidzīgās gaitas. Stundu miers un 

starpbrīžu skaļums. Svētku prieks un ikdienas 

grūtības. Ar logu acīm, kuras no sava augstuma 

noraugās uz ciematu un lielceļu No rītiem sagai-

da katru, vakaros pavada. Māja ar daudziem lo-

giem simbolizē atvērtību un daudzpusību. Durvis 

kā gādīgas mammas rokas vienmēr ir atvērtas 

visiem savējiem un viesiem. 

 

 

 

           Noslēdzot gadu un domājot par nākamo, ir patīkami apzināties, ka lielos un mazos darbos 

vienmēr kāds bijis līdzās. Kāds, kam var uzticēties simtprocentīgi un kam ir lielāki vai mazāki 

sapņi. Kāds, kam ir nezūdoša enerģija darboties savu līdzcilvēku un pašu labā. Paldies, ka jūs tādi 

bijāt un esat man līdzās! Paldies cienījamie kolēģi, izglītojamie, vecāki! Pateicoties visam skolas 

kolektīvam mūsu skola vienmēr ir tīra, sakopta, mājīga, noformēta, skola, kurai ir sava aura….  

          Es priecājos, ka mēs spējam saglabāt skaistās skolas tradīcijas, cenšamies sakārtot katrs sa-

vu iekšējo pasauli, kļūstam ne tikai vecāki, bet arī gudrāki, labāki, skaistāki. Es priecājos par ma-

zumiņu, par mazajiem un lielajiem darbiem, par mūsu veiksmēm, mūsu izaugsmi.  

          Tomēr ir lietas, kas mani 

ļoti apbēdina… Bet es ceru, ka 

mainīsies viss uz labo, ka katrs 

skolēns rīta agrumā vienmēr dzir-

dēs modinātāju un skolas zvanu 

un nekavēs stundas, ka katrs, īpaši 

vidusskolēns, jau skolas solā do-

mās par savu nākotni un sapratīs, 

cik svarīgas ir zināšanas, ka visi 

mēs ievērosim un pildīsim skolas 

noteikumus, būsim vienoti prasī-

bās. Vēl mani uztrauc 

tas, ka bieži vien mums 

pietrūkst atbildības par 

līdzcilvēkiem, vēlmes 

palīdzēt, ieklausīties, 

sadzirdēt, saprast. Būsim 

iecietīgi viens pret otru!  

 Jaunais gads vien-

mēr sākas ar jauniem 

plāniem, idejām. Taču 

parastās apņemšanās 

reizēm neizdodas, jo pietrūkst pacietības, izturības, čakluma, laika, bet var taču censties ikviens, 

var mainīt attieksmi pret mācībām, darbu, ja vien to vēlas. Viss taču pašu rokās! Paldies visiem!  

 Lai 2020. gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem! 

Ar cieņu, jūsu direktore 


