
   

 

2016.gada novembris 
Kas ir tā zeme, kuru labi zinām? 

Kur plaši lauki, meži, debess zila, zila? 
Kur ģimene un visi labie draugi? 

Tā mūsu Latvija, to visi ļoti mīlam! 

 
Novembris ir Latvijas dzimšanas dienas mēnesis, kuru 

svinēt uzsākusi visa skolas saime. 

2.novembrī, "Vidzemes Olimpiskajā centrā", Valmierā, tika 
atklāta Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā projekta 
"Sporto visa klase" trešā sezona. Projektā iesaistījās jaunas 82 
klases no 73 izglītības iestādēm visā Latvijā. Līdz ar to piecas 
reizes nedēļā jeb katru mācību dienu sportos jau vairāk nekā 
3000 skolēnu, arī Riebiņu vidusskolā. Apsveicam! 

Projekts ir ieguvis 

plašu atbalstu kā 

interesants, radošs un 

neapšaubāmi pozitīvs 

pasākums tā 

dalībniekiem, kas 

vienlaikus nostiprina 

skolēnu veselību, 

uzlabo stāju, dod 

iemaņas strādāt 

komandā un motivāciju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm  

Atklāšanas ceremonijā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas 3.klase klases audzinātājas Ināras Drongas un 

sporta skolotājas Mārītes Pokšānes vadībā. Klase saņēma projekta “Sporto 

visa klase” karogu, kas simbolizē viņu piederību projektam. Mācību gada 

laikā tiks rīkotas draudzības sacensības skolu starpā un tiks vērtētas arī 

skolēnu sekmes. Labākai klasei no katra reģiona būs iespēja piedalīties 

fināla sacensībās, kas notiks maijā.  

Atklāšanas pasākumā dalībniekus uzrunāja LOK ģenerālsekretārs un projekta idejas autors 

Žoržs Tikmers un LOK prezidents Aldons Vrubļevskis, Aizsardzības ministrs Raimonds 

Bergmanis un Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums.  



2  

 

 “Olimpiskās dienas” ietvaros skolēniem katru gadu 

tiek organizēti dažādi radošie konkursi. Šogad bērni un 

jaunieši varēja piedalīties zīmējumu, eseju un foto 

konkursos. Zīmējumu konkursa tēma bija “Mana sapņu 

bumba” un tika saņemti 40 burvīgi bērnu darbi. Eseju 

konkursā jaunieši rakstīja vēstuli kādam konkrētam 

volejbolistam vai volejbolistei un LOK saņēma 21 

eseju, savukārt foto konkursā tika iesūtītas 19 

aizraujošas fotogrāfijas, ar tēmu “Padod bumbu”.   

3.vietu konkursā “Padod bumbu” izcīnīja Riebiņu 

vidusskolas 11.klases skolniece Evija Meluškāne. 

Apsveicam! Fotogrāfijas vērtēja fotogrāfs Ilmārs 

Znotiņš.  

Paldies skolotājai Ritai Pudānei un Mārītei Pokšānei par skolēnu motivēšanu un atbalstu! 

Reformas izglītībā ir neizbēgamas un nepieciešamas un par tām tiek runāts bez mitas. Bet kamēr valstiskā 

līmenī spriež un vērtē, daudz ko varam izdarīt mēs paši - ar pedagogu iniciatīvu, sadarbību skolu starpā. 

Domājot par skolas kā organizācijas publisko tēlu un komunikācijas veidošanu ar sabiedrību, Riebiņu 

vidusskola 3.novembrī savās telpās uzņēma  kolēģus no Dagdas un Ezernieku vidusskolas, Andrupenes un 

Asūnes pamatskolas, Andzeļu un Šķaunes pamatskolas. Tikšanās reizē izglītības jautājumu koordinatori, 

skolu vadītāji un vietnieki diskutēja par aktualitātēm, priecājās par labās prakses piemēriem, ieguva 

interesantas idejas mācību un audzināšanas procesa organizēšanā. 

Ar idejām un personīgās pieredzes piemēriem mācību stundu ietvaros dalījās  sākumskolas skolotājas 

Solvita Volonte un Silvija Avotiņa, krievu valodas skolotāja Inna Kabare, sporta skolotāja Mārīte 

Pokšāne. Ar skolas  mūsdienīgo mācību vidi iepazīstināja direktora vietnieks Juris Čižiks. Dažiem 

kolēģiem bija iespēja salīdzināt, kā laikam ejot ir mainījušās skolas telpas un tehniskais aprīkojums. 

Interesantu un informācijas bagātu prezentāciju sniedza direktora vietniece Natālija Smukša un latviešu 

valodas skolotāja Diāna Bravacka. Bija iespēja pavērot skolēnu mācību uzņēmumu paveikto vairāku gadu 

garumā skolotājas Allas Solovjovas un Innas Zenovjevas vadībā.  

Skolēnu pašpārvaldei ir nozīmīga loma aktīvas līdzdalības veicināšanā izglītības iestādē. Par paveikto 

pēdējo gadu laikā stāstīja pašpārvaldes prezidente Evija Meluškāne un direktora vietniece Rita Pudāne.  

Tiekoties ar kolēģēm, bija sajūta, ka esam pazīstami jau ļoti sen. Salīdzinājumā rodas pašvērtējums, jo 

redzi, ka mūsu pedagogiem radošums, mācību un audzinošais process norit efektīvi. Paldies kolēģiem par 

atsaucību! Ar pārliecību var teikt, ka mūsu, Riebiņu vidusskolā, ir ko skatīties, novērtēt un smelties idejas!   

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 

4.novembrī “Latvijas Sporta muzejā” notika Latvijas Olimpiskās komitejas 

(LOK) rīkotā pasākuma “Olimpiskā diena 2016” apbalvošanas pasākums 



3  

 

 
 

4.novembrī Tērvetes dabas parkā “Tērvetes 
sils” notika Zemkopības ministrijas (ZM) 
konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2016” 

laureātu apbalvošanas pasākums. Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā “Mūsu mazais pārgājiens” 
piedalījās Latvijas skolu skolēni, interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri iepazina meža ietekmi uz savu 
pagastu, novadu, pilsētu un Latviju. Konkursa moto – Koks ir visur! Šogad konkursam tika iesūtīti 140 
kolektīvu darbi: 1.-4.klašu grupā par balvām sacentās 42 darbi; 5.-9.klašu grupā tika iesniegti 38 darbi, 
10.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā par uzvaru cīnījās 9 darbi, bet interešu izglītības 
pulciņu un mazpulku grupā konkursā piedalījās 51 darbs.  
  
Konkursa komisijas priekšsēdētājs ir rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs. Darbus vērtēja arī Valsts 
izglītības satura centra vecākā referente Natālija Buile, ZM Meža departamenta pārstāve Māra Mīkule un 
Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektora asistente Ieva Erele. Konkursa komisija noteica 
uzvarētājus, kuri tiks paziņoti apbalvošanas pasākuma laikā Tērvetē. 

4. novembra rīts 4.a, 4.b un 7. klases skolēniem ausa balts, priecīgs un saviļņojuma pilns, jo 

priekš tālais ceļš uz Tērveti uz konkursa “Mūsu mazais pārgājiens” apbalvošanas pasākumu. 

Saņemot uzaicinājumu, bijām priecīgi un gandarīti - mūsu darbi ir novērtēti! Brauciens no 

sniegotās Latgales, caur balto Vidzemi mūs aizveda uz rudenīgo Zemgali. Pēc ilgā brauciena 

mūsu prieks kļuva vēl lielāks, jo uzzinājām, ka 7. klase ir ieguvusi 1. vietu, 4.a un 4.b klase 

- 2. vietu. Tērvetē mēs pavadījām jaukus brīžus, spēlējot dažādas koka spēles, izstaigājot dabas 

parku. Parkā mūs sagaidīja raganiņa un zaķēns Garausis, kuri uzdeva dažādus uzdevumus. Ar 

sajūsmu aplūkojām Rūķu mežu, mazās 

mājiņas, milzīgos koka zirnekļus. 

Priecājāmies par jaukajām dāvaniņām un 

garšīgajām pusdienām. Gribam teikt lielu 

paldies skolas direktorei Inetai par 

noorganizēto braucienu un šoferim A. 

Osmanim par pacietību! 

Skolotājas Alla, Sovita, Anna 

900,00 EUR        
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„Acis darba izbijās, rokas darba nebijās...” 

4.novembrī Riebiņu vidusskolā notika Riebiņu novada radošā darbnīca mājturībā un 

tehnoloģijās „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās...”. Tās tēma „Veltījums Latvijai”. Radošās 

darbnīcas mērķis bija iesaistīt dalībniekus kopīgā, pozitīvām emocijām piepildītā procesā, kas 

motivēja radoši izpausties, rast prieku, kopīgi veidojot darbu, un nebaidīties no neierastiem darba 

apstākļiem, apliecinot to, ka vienlīdz vērtīgi un kvalitatīvi var 

veikt gan sieviešu, gan vīriešu darbus. 

 Katram darba veidam bija atvēlētas 2stundas. Sākumā gan zēni, 

gan meitenes darbojās ar figūrzāģiem, kur katrs no dalībniekiem 

koka auseklīša formā izzāģēja Māras krusta zīmi. Zēni strādāja ar 

koku, bet meitenes ar saplāksni. Nākošajā aktivitātē tika izlozēti 

partneri gobelēna aušanai. Veiksmīga rezultāta 

sasniegšanai, dalībniekiem bija jāprot savstarpēji 

sadarboties, jāizprot otra idejas, domas un jānonāk pie 

kopīga gala rezultāta, veidojot mini gobelēnu (A5 

formāts). Mūsu Viktorija Pauniņa (8.kl.) darbojās pārī 

ar Rinaldu Sondoru (9.kl.) no Rušonas pmsk. un ieguva 

‘’Savdabīgākā darba’’ nomināciju. Savukārt Raivis 

Šeršņovs (8.kl.) strādāja ar Agitu Bolgovu (8.kl.) arī no 

Rušonas pmsk. un abu darbs tika nominēts kā „Spilgtākais’’.  

Pasākums veicināja radošo domāšanu, palīdzēja dalībniekiem atklāt sevī jaunus talantus, 

prasmes un izmēģināt savus spēkus neierastās nodarbēs. Skolēni uzzināja par latvju rakstu zīmēm, 

to nozīmi un praktisko pielietojumu mūsdienās. Tuvāk iepazina viens otru, guva pozitīvas 

emocijas un prieku par paveikto darbu. 

 Liels paldies mājturības un tehnoloģiju skolotājiem Rutai Vjaksei un Valērijam 

Jurkānam, kuri šajā dienā bija ne tikai skolotāji, bet arī darbnīcu vadītāji – dalībniekiem pastāstīja 

par darba tēmu, iepazīstināja ar darba veidošanas tehniku, kā arī sniedza nepieciešamo atbalstu. 

Šāda veida pasākumi veicina izpratni par latviešu tautas nemateriālā kultūras mantojuma 

nozīmību un tā izmantošanu 

ikdienā,  kā arī veido latvisko 

identitāti un lepnuma sajūtu par 

savas tautas bagātību, kas mums jau 

pieder. 

Riebiņu novada mākslu jomas MA  
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8.novembrī tika atklāta ziemas 

sezona Jauno vieglatlētu 

sacensībām ”Mazā balva”. 

Pirmajā kārtā uz Preiļiem brauca 

startēt 17 Riebiņu vidusskolas 

skolēni. 95% atgriezās mājās ar 

godalgotām vietām. Ir uzvaras 

stafetes skrējienā, 60m un 1000 

m skrējienā, lodes grūšanā, 

tāllēkšanā  augstlēkšanā un barjerskriešanā. Individuālā meistarībā izcēlās Arturs Valters (3.kl.) ar trim 

pirmajām vietām dažādās disciplīnās. Prieks par labu komandas darbu, stafetes skrējienā uzvaras tika 

izcīnītas visās vecuma grupās. Neskatoties uz panākumiem, katrs apzinās savas vājās un stiprās puses 

vieglatlētikas disciplīnās. Nākošās divas kārtas notiks 2016./2017.m.g. 2.semestrī. Līdz tam vēl ir iespēja 

piedalīties skrējienā pa Līvānu ielām, kā arī sprinta sacensībās Preiļu manēžā.  

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

 
 
 

SMU – skolēnu mācību uzņēmums – ir skolēnu 
veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai 
piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda 
īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – 

skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. 
SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior 
Achievement Latvija un skola. SMU konsultē un 
atbalsta SMU konsultanti. SMU ir interaktīva 
mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, 
mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un 
līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē 
mācību satura attīstību, kas paver lielas 
improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. 
IZM ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē 
to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu 
un pilnveidojošu mācību metodi. Riebiņu 
vidusskola jau vairākus gadus ir reģistrēta kā dalībskola, un tajā kā konsultanti darbojušies nu jau 
vairāki pedagogi – Inna Zenovjeva, Alla Solovjova, Sandra Eiduka, Rita Pudāne,  
Ā.Bergmane-Sprūdža, Valērijs Jurkāns. 
 
Rēzeknes novadā šogad darbu uzsāka komercdarbības speciālists Guntis Klīdzējs, kurš strādā 
uzņēmējdarbības kontaktpunktos Maltā un Kaunatā. Pēc viņa iniciatīvas 8. novembrī Kaunatas 
vidusskolas 8.a un 8.b klase devās mācību ekskursijā uz Viļānu vidusskolu un Riebiņu 
vidusskolu, kur esošo SMU vadītājas laipni dalījās savā pieredzē, iepazīstināja ar SMU 
sasniegumiem. Riebiņu vidusskolā par SMU vēsturi un radošo procesu stāstīja skolotāja Inna 
Zenovjeva. Skolēniem bija iespēja piedalīties arī radošajās darbnīcās, kur SMU „Krāsainais 
prieks” demonstrēja, kā veidot “laimes zvaigznītes” (vadītāji A. Solovjova, V.Pauniņa, 7.klases 
skolēni). Otrai grupai bija iespēja pīt pīnītes, kas šobrīd ir aktuāls produkts (vadītāji J. Vaivode, 
L. Stabulniece). Par skolēnu pašpārvaldes aktivitātēm ar lepnumu stāstīja 10.klases skolēns, 
pašpārvaldes viceprezidents Sandis Sparāns (vadītāja R. Pudāne). Redzējām, ka ciemiņu acīs 
jau dega vēlme darboties un realizēt savas idejas. Reizēm pietiek ar vienu impulsu, lai izlauztos 
centieni radīt ko jaunu. 
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10. novembrī UNESCO Asociēto Skolu projekta dalībskolu pārstāvji, izglītības politikas 

veidotāji un eksperti pulcējās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. Riebiņu 

vidusskolu pārstāvēja direktora vietniece Rita Pudāne un skolotāja Ārija Bergmane-

Sprūdža, 12.klases skolniece Elīna Cakule un 7.klases skolniece Anna-Marija Vilcāne. Semināra tēma: "Kultūras 

daudzveidība dialogam un attīstībai", jo tieši 10.novembris UNESCO kalendārā ir ierakstīta kā Pasaules Zinātnes 

diena mieram un attīstībai. 

Uzrunājot dalībniekus UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas 

ģenerālsekretāre Baiba Moļņika atgādināja par UNESCO globālajiem 

mērķiem un kultūras jēdziena daudzveidīgās izpausmes. Kultūras 

dažādības izpratne palīdz īstenot vienu no UNESCO formulētajiem 

izglītības pīlāriem: "Mācīties dzīvot kopā". Uzstājās arī Latvijas 

Universitātes docente, pētniece Dr.paed Austra Avotiņa ar priekšlasījumu 

"Kultūras kapitāls kā kultūrkompetences resurss informācijas 

sabiedrībā"  un Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone. 

Seminārā piedalījās ne vien skolotāji, bet arī jaunieši kuri piedalījās 

pētniecisko darbu konkursā "Kultūru dažādība dialogam un attīstībai". 

Konkursa uzvarētājas Anna Marija Vilcāne un Elīna Cakule (skolotāji-

konsultanti R.Pudāne, Ā Bergmane-Sprūdža) no Riebiņu vidusskolas 

prezentēja savu pētījumu rezultātus, iepazīstinot klātesošos ar kultūras 

daudzveidības tēmai veltīto zinātnisko darbu nozīmīgākajām atziņām. 

Apsveicam! Jauniešiem semināra ietvaros bija iespēja apmeklēt Tehnoannas 

pagrabus. 

Dienas otrajā daļā tika prezentēta Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

pieredze kultūras daudzveidības iepazīšanā, saistībā ar profesionālo izglītību un tehnikuma starptautiskās 

sadarbības aktivitātēm. Pēc tam sekoja aktīva diskusija un ideju apmaiņa par plānotajiem pasākumiem nākotnē, 

ieteikumi, kā veicināt sadarbību, informācijas apmaiņu par organizētajiem pasākumiem. Noslēgumā, atzīmējot 25, 

gadadienu, kopš Latvija uzņemta UNESCO, tika pasniegts jubilejas kliņģeris. 

Preiļu un Riebiņu novada Karjeras nedēļas ietvaros 
izsludinātā apceļošanas konkursa "Apceļo dzimtās vietas" 

„Sveicam konkursa uzvarētājus: Riebiņu vidusskolas 10.klasi, 

Pelēču pamatskolas 4.un 8.klasi, Preiļu 

2.vidusskolas 6.klasi, Salas pamatskolas 

5., 6. un 7.klasi! Visi uzvarētāji saņems šim konkursam 

īpaši piemērotu balvu, jo šis taču bija apceļošanas konkurss - 

Preiļu un Riebiņu novada TIC (tūrisma informācijas centrs) 

dāvanu karti, ko izmantot siltākā gadalaikā. Dāvanu karte 

paredzēta 1,5 h TIC dziedošās gides Irēna Kjarkužas ekskursijai 

pa Preiļiem. Ticiet mums, ja nepiedalījāties viņas ekskursijā, 

Jūs vēl daudz ko nezināt par pilsētu, kur tik bieži 

iegriežaties. Ekskursija sākas pie TIC, notiek pa pilsētu un 

beidzas Preiļu parkā. Ekskursijai gan būs iepriekš jāpiesakās un 

jāsadarbojas kopā ar vēl citām klasēm, bet par to - uz Jūsu 

dāvanu kartes.” 
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 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums šogad tika veltīts nākotnei. 

Riebiņu bibliotēka to organizēja jau devīto gadu, piesaistot uzmanību 

Ziemeļvalstīm, to kultūrai un literatūrai. 14. novembrī Riebiņu novada CB 

darbiniece SVETLANA ZAHAREVIČA viesojās Riebiņu vidusskolā un 

kopā ar 8. klasi virtuāli ceļoja pa 

Ziemeļvalstīm.  

 
Pasākuma galvenais notikums bija jaunās grenlandiešu rakstnieces Deboras 

Hansenas Kleistas romāna „Naftas pasaka” fragmentu lasīšana, ko ar interesi un labpatiku 

darīja paši 8. klases audzēkņi. Autore mūs aicināja ieskatīties 2040. gadā un piedāvāja savu 

versiju par nākotni ar dzīves līmeņa sadārdzināšanos, laika tūkumu draugiem un tuviem 

cilvēkiem, lielajiem attālumiem starp mīļotajiem, karjeras izaugsmes saistību ar labu 

izglītību un citu valstu speciālistu pārpilnību mazā valstiņā, kur pēkšņi sāka attīstīties 

naftas ieguve. Skolēni dzirdēja, kā notiek izvēle starp prioritātēm. 

Pasākuma beigās visi piedalījās Laika kapsulas veidošanā, kuru vajadzētu atvērt 

pēc desmit gadiem, taču vienojāmies, ka ieskatīsimies tajā jau pēc gada, jo dzīvojam tik 

straujā un mainīgā laikmetā. 

 Pasākumā piedalījās arī 8. klases audzinātāja Irēna Ormane 

Uzņēmējs, a/s „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs 
Jāzeps Šņepsts dzimis Preiļu rajona Aizkalnē. Izglītību ieguvis Aizkalnes pamatskolā, absolvējis 
Bebrenes sovhoztehnikumu, augstāko izglītību ieguvis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Par 
a/s „Preiļu siers” valdes priekšsēdētāju Jāzeps Šņepsts strādājis laikā no 1995. gada 7. marta 
līdz 1998. gada 24. novembrim un atkārtoti no 2003. gada 19. janvāra. Viņa vadībā rūpnīca 
modernizēta, izveidotas jaunas darba vietas, radīta  videi draudzīga ražotne, akciju sabiedrība 
kļuvusi par lielāko siera ražotāju un eksportētāju valstī. 

Lai iepazīstinātu skolēnus ar uzņēmēju darbu un sniegtu priekšstatu par biznesa perspektīvām 

Latvijā, Riebiņu vidusskolā tika organizēta tikšanās ar uzņēmēju, akciju sabiedrības “Preiļu siers” 

valdes priekšsēdētāju JĀZEPU ŠŅEPSTU. Vidusskolēni atzina, ka šāda veida pasākumi 

jauniešiem ir lietderīgi, jo tādējādi viņi tiek  uzmundrināti, motivēti apgūt zināšanas tieši skolas 

solā, lai sekmīgi īstenotu savas idejas nākotnē.  

Uzņēmējs J. Špepsts uzsvēra, ka ir iespējams strādāt un dzīvot laukos, būt uzņēmējam un apvienot 

darbu, kas pašam padodas un patīk, ar biznesa iespējām. Vairākkārt tika akcentēts uzskats, ka 

iespējama veiksmīga uzņēmējdarbība tieši laukos, ir tikai nepieciešamas zināšanas attiecīgajā 

jomā, apņēmība, atbildība, darba mīlestība un komandas darbs. Uzņēmuma “Preiļu siers” vēriens, 

darba organizācija, īpašnieka uzņēmība, zināšanas un enerģija tiešām pārsteidz.  

Vēlētos pateikties par sadarbību pasākuma organizēšanā karjeras speciālistei Innai Zenovjevai. 

Pateicamies arī Jāzepam Šņepstam par iedvesmojošo stāstījumu, skolai dāvinātajām grāmatām: 

“Latvijas leģendas” Par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku.”Panākumu principi” Kā no turienes, 

kur esat, nokļūt tur, kur vēlaties būt. “Pasaule vienmēr ir tāda, kādu mēs to veidojam…”/J.Šņepsts/ 
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15.novembrī Krievu folkloras pulciņa 

dalībnieces Jūlija un Laura skolotājas 

Innas Kabares vadībā aicināja internāta 

bērnus uz folkloras un spēļu 

pēcpusdienu. Ļoti siltā un jautrā 

atmosfērā skolēni uzzināja par dažiem 

folkloras žanriem, iemācījās spēlēt senas 

rotaļas, ar prieku un aizrautību minēja 

mīklas, piedalījās jautrās stafetēs un 

dziedāja. Paldies par tik jauku vakaru! 

Jau ceturto gadu 11. novembrī Riebiņu 
vidusskolas sporta zālē pulcējas novada stiprākie 
jaunieši un jaunietes. Šogad dalībnieku skaits 
bija mazāks kā parasti, bet rezultāti uzlabojās, 
rekordi tika laboti un skolēni tika izglītoti.  
Šobrīd sacensību rekords zēniem pievilkšanās 
vingrinājumā ir 20 reizes, atspiešanās no grīdas- 
70 reizes,  meitenēm atspiešanās no sola -32 reizes un kāriens 
saliektās rokās - 101 sekunde. Starp rekordistiem ir visu Riebiņu 

novada skolu audzēkņi.  
Mēs varam lepoties, ka 
rekordistu sarakstā ir Laura 
Stabulniece, Aleksandrs 
Danilovs un Juris Vaivods.  
Riebiņu vidusskolas sportistu 
rezultāti “Lāčplēša tvērienā”: 
Karīna Komlačova 3.vieta  
Laura Stabulniece 1.vieta  
Andrejs Paško  - 3.vieta  
Maksims Žukovs-4.vieta 
Alaksandrs Danilovs—
2.vieta 
Arturs Stabulnieks-3.vieta 
Ivans Piskunovs—4.vieta 
I ļ ja Piskunovs-
5.vieta. 
Pēc sacensībām 
sportistiem bija 
iespēja tikties ar 
z e m e s s a r d z e s 
3 5 . b a t a l j o n a 

nodrošinājuma kapteini S.Bukovski un seržantu M.Eriņu, 
kuri iepazīstināja ar Zemessardzes vēsturi un šī brīža 
ekipējumu, kā arī karavīra grūto fizisko darbu. 
Nākošo gadu sacensības notiks jau 5 gadu. Gaidām 
jaunus rekordistus, kā arī ceram ka stiprāki kļūs esošie. 
Paldies novada sporta skolotājiem par savas skolas 
komandas sagatavošanu. Drīzumā taps plakāts ar šī gada 
rezultātiem.                              Sacensību organizatore M. 
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"Cilvēks nav akmens, kas guļot ceļmalā pats sevi piepilda, cilvēks ir un 

top, aug un nobriest mijiedarbībā ar līdzcilvēku, ar darbu, ar Dievu, jo visa 
dzīvā dzīvība ir kustība, enerģija, kas mūs dzen". /Z.Mauriņa/ 
 

ANITAI RANDAREI - par veiksmīgu un radošu darbu, veidojot sākumskolas bērniem atbilstošu mācību un 
rotaļu vidi, par  tautas deju tradīciju kopšanu Riebiņu vidusskolā 
SANDRAI EIDUKAI - par aktīvu, daudzpusīgu, profesionālu, radošu un rezultatīvu darbu, mācot skolēniem 
biznesa un ekonomikas pamatus, par Riebiņu vidusskolas prestiža celšanu 
ŽANNAI ĻEBEDEVIČAI - par atbildību un nozīmīguma piešķiršanu iestādē organizētajām aktivitātēm, par 
nerimstošu rūpi latviešu valodas un literatūras zināšanu apguvē Riebiņu vidusskolā   
ANITAI CAKULEI – par augsti profesionāla ēdināšanas bloka komandas darba procesa organizēšanu, par 
ieguldījumu sadarbības veicināšanā starp Riebiņu vidusskolu, pašvaldību un vietējo sabiedrību   
ANNAI CAKULEI - par pašaizliedzību un cilvēcību darbā un attieksmē pret  līdzcilvēkiem Riebiņu 
vidusskolā,  par entuziasmu un sabiedrisko aktivitāti  
KLAVDIJAI ZARĀNEI - par spēju iedvesmot, atsaucību un labestību darbā ar jauniešiem, pieaugušajiem 
un kolēģiem, par augstu darba kultūru Riebiņu vidusskolā 

Viļānu vidusskolas direktoram PĒTERIM TRETJUKAM – par ilglaicīgu un daudzpusīgu sadarbību, par 

Riebiņu vidusskolas attīstībai un atbalstam veltīto laiku   

Par darbu – paldies! 

Vislielākā likteņa dāvana ir cilvēki, 

kuriem mēs sakām “Paldies, ka tu esi!” 
Foto—direktora vietniece Rita Pudāne 
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Latgales reģiona skolēnu un jauniešu pētniecisko darbu konkursa 

„Manas dzimtas pūralādes dārgumi’’ mērķis bija izzināt savas 

tautas un dzimtas vērtības. Arī Riebiņu vidusskolas 11.klases 

skolniece Ieva Boļšakova ielūkojās savā un vecmāmiņas pūralādē. 

Darbā tika apskatīts praktiskais un materiālais devums, kas priecē 

ne tikai acis, bet arī sirdi gan darītājam, gan apkārtējiem cilvēkiem. 

Iegūtā 1.vieta bija gandarījums par darbu un  kārtējais „paldies’’ 

Ievas vecmāmiņai par devumu dzimtai.  

Konkursu organizēja biedrība „Skola ar nākotni” Indras pamatskolā. 

Līkumotais ceļš uz Krāslavas novada Indras pagastu šķita kā 

dzīvesgājums, kas ir jāapliecina ar labiem darbiem un domām. Sniegotā Indra bija ļoti klusa. Skolā mūs 

sagaidīja ļoti sirsnīgi cilvēki, kas, neskatoties uz dažādām sadzīviskām problēmām, bija ļoti atvērti un 

vienkārši. Te, skolā, ārpusē izjustais klusums pārvērtās mierā. Skolēnu tautiskie un patriotiskie 

priekšnesumi liecināja par  tēvzemes mīlestību. Tāpēc Ievas apbalvošana bija vēl īpašāka, jo tā tika izjusta 

visā kontekstā – pūralāde, dzimta, tēvzeme, cilvēki mums līdzās. Indrā ciemojāmies pirmoreiz, bet tas 

miers aicināt aicina atgriezties.                Ruta Vjakse, mājsaimniecības un vizuālās mākslas skolotāja  

  

 

Klāt rudens tumšākais mēnesis novembris, un tas nozīmē, ka laiks tikties stāstniekiem ikgadējā 

konkursā „Teci, teci, valodiņa”. Tas, starp citu, šogad notiek jau divdesmito reizi. Konkursa mērķis ir 

stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu 

kultūrā. 

Šogad uz Dienvidlatgales konkursu Līvānos no mūsu skolas devās četri skolēni: Ernests Zalāns 

(10.kl.), Margarita Zakutajeva (8.k.), Evija Bergmane-Sprūdža (6.a kl.) un Melānija Zalāne (1.kl.). 

Kā jau to paredz konkursa nolikums, jaunākajiem dalībniekiem obligāti jāstāsta viena latviešu vai 

citas tautas pasaka, viens neparasts gadījums no savas vai vecāku, radinieku, draugu vai skolas dzīves un 

viens īss sižetisks prozas žanrs, piemēram, ātrruna, spoku stāsts, anekdote. Vecākās grupas (7.-12.kl. un 

studenti) dalībniekiem ir iespēja brīvi izvēlēties, kādi un cik stāsti tiek sagatavoti konkursam un stāstīti. 

Var stāstīt, piemēram, vienu vai vairākas pasakas, teikas, spoku stāstus, gadījumus no dzīves, anekdotes 

utt. Bet žūrijas komisija vērtēja tekstu izvēli, priekšnesuma izveidi, attieksmi pret žanru tradīcijām un 

tekstu saturu, spēju piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību, valodas precizitāti un izteiksmīgumu, 

stāstnieka tēlu. Konkursa vērtēšanas komisija varēja  piešķirt Mazā stāstnieka, Lielā stāstnieka un Lielā 

stāstnieka ar ceļazīmi uz finālu titulu.  

Mūsējiem veicās lieliski, jo Melānija un Margarita saņēma I pakāpes diplomus un Lielā stāstnieka 

titulus, bet visvairāk pieredzējušie un arī titulētākie stāstnieki Ernests un Evija arī šogad ir izvirzīti uz 

konkursa finālu Rīgā, lai rādītu savu māku un, cerams, atkal ierindotos Latvijas labāko stāstnieku rindās. 

Lai izdodas!                                                            Kopā ar stāstniekiem Līvānos bija skolotājas Rita un 

Ieva kopā ar Indras pamatskolas  

direktori Ingu Jākobsoni  
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16.novembrī, atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, sākumskolas 

skolēniem tika sarīkota viktorīna ”Mana Latvija”. Tika izveidotas 

5 komandas, kas bija rūpīgi gatavojušās un parādīja ļoti labas 

zināšanas par Latvijas dabu, simboliem, vēsturi, tradīcijām. Skolēni 

spēja būt droši un patstāvīgi. Komandu dalībnieki bija saliedēti, 

uzmanīgi, uzdevumus veica ar atbildību un centību. 

Gribas paslavēt 7. klase skolēnus – Juri Kokinu, Raivi Luriņu un 

Dominiku Rukmanu, kas palīdzēja organizēt un vadīt viktorīnu. 

Visiem bija prieks un gandarījums par to, ka labi pazīst savu valsti. 

Gatavojoties viktorīnai, skolēni vairoja savas zināšanas un radīja 

svētkus sev un citiem.                   3. klase audzinātāja Ināra Dronga 

22.novembrī Riebiņu vidusskolas 8-9.klašu zēnu komanda 
pieredzi krāja volejbola laukumā, piedaloties stapnovadu sacensībās 

volejbolā Galēnu 
pamatskolā. Starp 
10 diezgan 
līdzvērtīgām Preiļu, 
Līvānu, Vārkavas 
un Riebiņu novada 
skolēnu komandām 
mūsu zēni izcēlās ar 
vienotu tērpu un vēlmi mācīties. 
Nācās ne tikai spēlēt, bet arī tiesāt 
spēles. Tika uzkrāta sacensību 
pieredze, iegūtas jaunas atziņas, pie 
kā strādāt.  
Volejbolisti un viņu atbalstītāji saka 
lielu paldies sporta skolotājai Mārītei 
Pokšānei! 
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    Viens skaists pasākums tika 
izdzīvots 25. novembrī Rīgā- 
„Gada sporta skolotājs 2016” 
pusfināls. Pateicoties skolas 
direktores Inetas neatlaidībai, 
man bija iespēja uzņemties īstu 
izaicinājumu-pārbaudīt savas 
spējas vadīt stundu lielā klasē 
(28 bērni) ar nezināmiem 
skolēniem: gatavoties tam tikai 
vienu nakti, celties 4-s no rīta un 
jau 8.30 satikt saulainus, 
pozitīvus, mērķtiecīgus un 

interesantus kolēģus . 
Konkursa vēr tēšanas 
komisijā darbojas gan IZM 
pārstāvji, gan pieredzes 

bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti, tostarp sporta komentētājs un žurnālists Ģirts 
Timrots, kamaniņu braucējs, Turīnas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs Mārtiņš Rubenis, 
vieglatlēte, Riodežaneiro olimpisko spēļu dalībniece Ilona Marhele. Skolotāji no Vidzemes, Kurzemes un 
Zemgales kuri tika aicināti uz otro konkursa kārtu arī bija viens no iemesliem, kāpēc piedalīties. Viņu 
pieredze, entuziasms un savdabība aizrauj un iedvesmo pilnveidoties. Īpašs paldies Ikšķiles vidusskolas 
sporta skolotājam Iļjam Nazarovam par pozitīvas, nepiespiestas, sirsnīgas atmosfēras radīšanu. Un noteikti 
paldies Rīgas Teikas vidusskolas 5a klases kolektīvam un viņu sporta skolotājai par interesantu stundu, 
kuru mēs varējām piedzīvot kopā. Mans mērķis sasniegts. Un kā krēms uz kūkas būs iespēja būt kopā ar 
izciliem sportistiem, treneriem, skolotājiem,… Gada sporta balvu pasniegšanas ceremonijā decembra 
nogalē Rīgā. Arī jūs varēsiet to vērot Latvijas televīzijā. Esiet drosmīgi un nebaidieties no 
papildpienākumiem, jo tas ir jauns izaicinājumiem ar jaunām emocijām. 

Sporta skolotāja Mārīte 
P.S. Pieteikumu palīdzēja sagatavot direktora vietnieks Juris Čižiks un datorlaborants Jānis Čižiks. Paldies! 

Riebiņu vidusskolā 
24.11. norisinājās 
novada sacensības 
šaušanā. „Atklāja 
uguni” pa mērķiem 
skolēni.  Nebija tik 
viegli ar gaisa pistolēm 
trāpīt mērķī. Šaut 
izmēģināja drošākie 

zēni un meitenes no 8.-12.klasei. Kādu laiku līderos turējās Evija 
Meluškāne (11.kl.), bet vēlāk nācās atzīt, ka trāpīgāks ir Ivans Piskunovs (10.kl.) Un kā 
trešais labākais bija Edgars Lipko(10.kl.). Pieaugušo konkurence nebija tik sīva. Vislabākais 
šāvējs bija mūsu skolas strādnieks Sandris Volonts, pateicoties kuram pārējie komandas 
dalībnieki varēja atļauties neiegūt nevienu punktu. Paldies Riebiņu vidusskolai un novadam  par 
sagādāto iespēju. 

Sacensību dalībniece Mārīte Pokšāne. 

Konkursa "Gada sporta skolotājs 2016" nominanti – Jaunlutriņu pamatskolas sporta, 

ķīmijas un bioloģijas skolotāja I. Grinberga, Zemgales vidusskolas sporta skolotājs R. 

Duksītis un Riebiņu vidusskolas sporta un veselības mācības skolotāja Mārīte Pokšāne. 
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Pagājušās nedēļas ceturtdienā 5.klases 

skolēni kopā ar saviem vecākiem pulcējās 

kopīgā ģimeņu pēcpusdienā 

„Iepazīstieties –  

mana ģimene!” 
To ierosināja klases audzinātāja Diāna 

Bravacka, jo gribēja tuvāk iepazīt skolēnus 

un viņu vecākus. Bet šāda ierosme bija 

derīga visiem, lai iepazītos arī ar to skolēnu 

ģimenēm, kas mūsu klasē ir jaunpienācēji.  

Ģimenes prezentēja pašas sevi ar 

stāstījumiem un attēliem. Dalījās iespaidos 

un pieredzē par kopīgiem pasākumiem un 

braucieniem. Uzzinājām daudz jauna. Sapratām, ka mūsu klasē ir ļoti kuplas, draudzīgas un stipras 

ģimenes, pie kā meklēt atbalstu grūtos brīžos.  

Mēs cienājāmies pie kopīgi klātā galda. Un katra ģimene stāstīja par savu iecienītāko ēdienu. 

Visi ar sajūsmu uzņēma kuplās Vilcānu ģimenes ceptās un vēl siltās kartupeļu pankūkas ar 

krējumu, arī Kuzmenko ģimenes sarūpēto plāno pankūku torti, kā arī tos neskaitāmos kārumus un 

maizītes, ko gādāja ikviena skolēna saime. Visi bija tā centušies! Savdabīgākās receptes pēc to 

apkopošanas tiks katram skolēnam un viņa ģimenei, - tā solīja audzinātāja. Mūs vienoja kopīga 

maltītes baudīšana, silta tēja un sarunas. Uzspēlējām spēli, kurā „devāmies jestrā braucienā ar 

karieti”. Tas gan bija jautri! Mēs kopā priecājāmies, jo spēlē iesaistījās arī mūsu klases vecāki.  

Kā atzina Laura mamma, „kopā pavadītais laiks paskrēja ļoti ātri; tādos brīžos gribētos, lai 

Laika vecis drusku lēnākiem solīšiem ietu uz priekšu”. Par to mēs pārliecinājāmies visi, tāpēc 

nospriedām, ka šādus pasākumus derētu rīkot biežāk. Pateicamies arī skolas virtuves darbiniekiem 

par sadarbību.  

Pārdomu un labu darbu veikšanas nepieciešamībā, atceroties un iedvesmojoties no kopīgi 

pavadītā laika, gaidīsim Ziemassvētkus un citus pasākumus, kas spēj vienot mūsu klases kolektīvu 

– gan skolēnus, gan audzinātāju un vecākus.  

5.klases audzinātāja D.Bravacka ar vecāku un skolēnu atbalstu  

  

 

„Ja ap Katrīnu allaž ir mīksts laiks, ap Andreju (30.11.) salst un otrādi.” Saka arī: „Ja Katrīnas dienā kūst, tad 

ziema būs silta, bet, ja salst, visa ziema būšot auksta.” 

Tā, lūk, atcerēdamies ticējumus un vērodami laikapstākļus, 25.novembrī – Katrīnas dienā – „Jumalāni” devās 

ciemos uz Vārkavas vidusskolu pie folkloras kopas „Vuolyudzeite”, lai kopā ar mājiniekiem un citiem viņu viesiem 

padziedātu, padejotu, palustētu, paklausītos stāstus un anekdotes. Šogad folkloras gada temats ir „Zinu, zinu tēva 

sētu”, tā mērķis ir izpētīt, izzināt savu māju un tās apkārtni.  

Mēs, ļoti lepodamies ar mūsu skolā notikušo novadniekam Jāņa Streiča jubilejai veltīto konkursu, stāstījām 

par to, par kinorežisora viesošanos mūsu skolā. Un arī dziedājām tās tautas dziesmas, kas skan režisora filmās.  

Pēc visu folkloras 

kopu uzstāšanās 

muzikanti ņēma 

rokās instrumentus, 

un dejas varēja 

sākties! Diemžēl 

d a n č i e m  u n 

rotaļām atvēlētais 

la iks  v ienmēr 

liekas par īsu.  

Bet mēs taču vēl 

tiksimies citureiz! 
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 Jau 20 gadus pēc kārtas novembra nogalē uz Rīgu steidz stāstnieki no visām Latvijas malām. Arī šogad 

jubilejas stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” fināls 26.novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā pulcēja vairāk 

nekā 120 dalībniekus. Konkursā 

piedalās bērni un jaunieši, kuri 

interesējas par tautas mutvārdu daiļradi 

un paši vēlas un var būt saistoši 

stāstītāji dažādās dzīves situācijās.  

Finālistus vērtēja ļoti kompetentas 

žūrijas komisijas – tajās darbojās 

stāstniecības eksperti no Latviešu 

folkloras krātuves un Latvijas Radio, 

UNESCO LNK Stāstu bibliotēku tīkla 

labākie stāstnieki, zinoši skolotāji, 

stāstīšanas tradīciju zinātāji un kopēji. 

Konkursa finālistu uzstāšanās pa 

vecuma grupām notika jau no plkst. 

10.00 Zelta zālē, Līgo zālē un Kluba 

zālē.  

Vissaspr ing tāka i s  ko nkur ss  i r 

Stāstnieku ķēniņa titula pretendentu 

sacīkstes, kas notika plkst. 12.00 Zelta zālē. Starp Stāstnieku ķēniņa titula ieguvēju kandidātiem bija arī mūsu Ernests 

Zalāns. Jāmin, ka ceļš uz šo godpilno titulu ir vairāku gadu garumā – vispirms jāpiedalās konkursa pusfinālos un tajos 

ir jāizcīna ceļazīme uz finālu Rīgā. Rīgā savukārt jāiegūst I pakāpes diploms un Dižā stāstnieka tituls. Un tā trīs gadus 

pēc kārtas. Ceturtajā var kļūt par pretendentu uz Stāstnieku ķēniņa titulu. Bet arī šis goda nosaukums tiek piešķirts pēc 

visu uzdevumu veiksmīgas izpildes. Tā Ernestam šogad bija jāstāsta gan tautas pasaka, gan atgadījums no dzīves, gan 

kāds mistisks stāsts, bija jāpiedalās anekdošu stāstīšanas turnīrā un, sadarbojoties ar sāncenšiem, jāizstāsta pasaka, 

kuras sagatavošanai tika atvēlētas divas stundas. Ernests ar to tika veiksmīgi galā, un mēs visi viņu varam apsveikt ar 

Stāstnieku ķēniņa titula iegūšanu. 

Arī Evija Bergmane-Sprūdža veiksmīgi piedalījās konkursā un izcīnīja I pakāpes diplomu un Dižās 

stāstnieces titulu. Tāds liels sasniegums Evijai jau trešo gadu, un arī viņa nākamajā gadā varēs piedalīties Stāstnieku 

ķēniņa titula pretendentu sacīkstēs.  

Mēs, Ernesta un Evijas skolotājas, priecājamies par saviem audzēkņiem, lepojamies ar viņu panākumiem un 

ceram, ka stāstīšanas un uzstāšanās prasmes viņiem dzīvē ne reizi vien noderēs. 

Pēc Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa, Romas katoļu baznīcas arhibīskapa, Pareizticīgo 

baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīta un Baptistu draudžu savienības bīskapa kopīga ielūguma 

aptuveni 15 000 jauniešu no visas Eiropas un citiem kontinentiem no 2016. gada 28. decembra līdz 

2017. gada 1. janvārim satiksies Rīgā, kur norisināsies 39. Tezē Eiropas jauniešu tikšanās. Šī tikšanās 

būs nākamais Tezē kopienas dibinātāja brāļa Rožē aizsāktā “Uzticības svētceļojuma uz zemes” posms.  
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30.novembrī Riebiņu 

vidusskolas lielajā sporta zālē notika pasākums saistīts ar Riebiņu vidusskolas 3.klases 

iesaistīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētajā projektā "Sporto visa 

klase". Klases audzinātāja-Ināra Dronga, sporta skolotāja-Mārīte Pokšāne.  Pasākumā 

piedalījās Žoržs Tikmers - projekta idejas autors un kurators, Triju Zvaigžņu ordeņa 

virsnieks, olimpiskais vicečempions 

a i r ē š anā  (1980 . g ada  va s a ra s 

Olimpiskajās spēlēs Maskavā kopā ar 

komandas biedriem izcīnīja sudraba 

medaļu), LOK ģenerālsekretārs, Latvijas 

delegāciju vadītājs 6 Olimpiskajās spēlēs, 

Starptautiskās Olimpiskās komitejas 

"Olimpiskās kustības balvas" ieguvējs, 

1991.gada barikāžu dalībnieks un 

Lilita Mitrofanova - LOK Olimpiskās 

izglītības un sporta programmu vadītāja. 

Mūsu skolā arī 2016./2017.mācību gadā darbojas atbalsta programma „Skolas 

auglis”, kas tiek nodrošināta ar Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējumu. 

Programmas ietvaros no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 17.februārim 

visi 1.-9.klašu skolēni trīs reizes mācību nedēļā saņem bezmaksas ābolus. 

Programmas mērķis ir arī paplašināt skolēnu zināšanas par veselīgu uzturu un 

svaigu augļu un dārzeņu nozīmi tajā. Šī projekta ietvaros 30.novembrī tika 

organizēts izglītojošs pasākums „Gandrīz ābolskrējiens”.     
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Lēni un nemanāmi ir atnācis Adventes 

laiks. Ar pirmo aizdegto svecīti, cauri 

tumšiem ziemas novakariem, ejam pretī 

Svētvakaram – Kristus dzimšanas dienai! 

Ikdienas gaitās ejot tik daudz jāpaspēj! 

Atcerēsimies pašu galveno – izpušķot 

savu dvēseli. Tās izgreznošanai neder 

steiga,  

ir jāapstājas, jāizvērtē, kas ir 

svarīgākais – ārējais skaistums vai spēja 

pamanīt blakus kādu, kuram salst, kurš 

pakritis un vajag palīdzēt piecelties… 

Mūsu skolā iededzam pirmo  - cerības 

svecīti Adventes vainagā.  Tā ir Kristus 

svece. Riebiņu vidusskolā to  iededza 

skolas direktore Ineta Anspoka, kopā ar 1. klases skolnieci Aivu 

Rubinu un 12. klases skolnieku Arturu Stabulnieku. Direktore 

mudināja visus būt dāsniem un saskatīt to, kur vajadzīga ikviena 

labā sirds un griba. 

Skolotājas Ārijas Bergmanes-Sprūdžas, skolas padomes 

priekšsēdētāja Rolanda Nagļa, 12.klases skolnieču Elīnas Cakules 

un Natālijas Svjatohas muzikālajā pavadījumā izskanēja sirsnīga 

dziesma, kuru izpildīja 4. klases skolniece Himēna Dzene. 

Adventes rīta stundas vadītāji Jacenta un Arturs rosināja pārdomāt 

– kas ir Advents? Atbildi uz jautājumu sniedza klašu pārstāvji, kuri stāstīja par Adventa laika īpašo nozīmi.   

„Esiet balti savās domās! Uzsmaidiet apkārtējiem, pasakiet kādam paldies, dalieties ar prieku un labiem 

novēlējumiem! Esiet balti savās sajūtās! Uztveriet ar pateicību katru dāvanu, kas nonāk jūsu rokās”, ar šiem 

vārdiem Jacenta un Arturs aicināja vadīt visu Adventes laiku. 


