
   

 

2018.gada novembris 

 Pacilāts garastāvoklis, vieno-

jošas idejas, gaišs strāvojums 

un svētku noskaņas valda 

sabiedrībā jau kopš pagājušā 

gada, kad Latvija sāka iet uz 

savu gadu simteni. Šie svētki pierāda, ka sabiedrība var 

vienoties un būt stipra, svētu ideju un mērķu vadīta. Sko-

lās patriotisma gars tiek uzturēts un veicināts dažādās 

izpausmēs: mācību stundās, sabiedriskajā darbībā, rado-

šajās aktivitātēs. Prieks, ka Riebiņu vidusskolā ir pašu 

iedibinātas, koptas un attīstītas patriotiskas tradīcijas.  

Šogad vienlaicīgi notiek Latvijas simtgades svi-

nībām veltīti pasākumi un arī UNESCO starptautisko 

dienu sarakstā iekļautās Pasaules filozofijas dienas atzī-

mēšana 15. novembrī. Veidojot dienu sarakstu, UNES-

CO organizācija vadījās pēc mērķa aktualizēt visā pa-

saulē miera kultūru, sadarbību un dialogu starp cilvē-

kiem, veicināt ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, 

kultūras un komunikāciju palīdzību. 

Viena no patriotiskās audzināšanas literatūras 

stundām 10. klasē bija filozofiskas pārdomas par patri-

otismu pēc M. Zālītes rokoperas „Lāčplēsis” libreta ie-

pazīšanas. Tā radās darbi „Es savu tēvzemi dzirdu!”, 

kuru fragmentus ar autoru piekrišanu piedāvāju rakstā kā 

veltījumu Latvijas proklamēšanas gadadienas svētkiem 

un Pasaules filozofijas dienai. 

        Izlasot Māras Zālītes libretu „Lāčplēsis”, man radās 

sajūta, ka es savu dzimteni esmu maz iepazinusi, ka es 

tikai pamazām apjaušu, ko nozīmē būt piederīgai savai 

zemei, būt patriotei, ko nozīmē ieklausīties tēvzemē. 

Lāčplēsis apzinās īstās tautas vērtības, viņš zina savu 

pienākumu pret dzimteni. Šīs darbs man deva stimulu 

tam, lai aizdomātos par piederību savai valstij, savai tēv-

zemei. Karina 

Latvija man asociējas ar sarkanbaltsarkano karo-

gu, kas pauž manas tautas gribu un lepnumu, karogu, 

kuru mani senči ir nesuši cīņā par brīvību, karogu, kuru 

paceļ svētku brīžos, karogu, kas saliedē un vieno tautu. 

Mareks 
Es dzirdu savu Tēvzemi pasākumos, kas notiek 

katru gadu. Tāds piemērs ir „Lāčplēša tvēriens”, es arī 

tajā esmu piedalījies. Es varu pierādīt, ka esmu stiprs, 

pat līdzināties va-

ronim savā skolā, 

pagastā, valstī. Arī 

ierindas skate ir 

labs pasākums, 

kas māca ne tikai stāju, bet arī mīlestību pret valsti. Man 

ļoti patīk šie pasākumi, jo tie man liek justies savas ze-

mes patriotam. Juris 

Visādi var dzirdēt tēvzemi: mācoties, strādājot, 

vēlmē dzīvot, kopt savas dzimtas mājas, veidot laimīgas 

ģimenes – visā, kas cilvēkam ir svarīgs. Katrīna 

Lai mēs pastāvētu, vajag cienīt un saglabāt 

valsts simbolus, kopt un atdzīvināt tautas tradīcijas, ne-

aizliegt un nepiesārņot savu valodu. Dana 

Trešajā atmodā latvieši parādīja savu vienotību 

un apliecināja savu kopību kā tauta. Raivis 

Uzskatu, ka katram vajadzētu un neilgu laiku 

aizbraukt un padzīvot citā valstī, bet tikai tāpēc, lai pa-

plašinātu savu redzesloku, iepazīt citādi domājošus cil-

vēkus un novērtēt savu valsti. Un tad jāatgriežas Latvijā, 

kur tavi draugi, radi, paziņas, lai turpinātu dzīvot un da-

rīt savu valsti vēl skaistāku. Kristīne 

Esmu bijusi ārzemēs, bet nekur neredzēju tik 

sakoptu dabu, tik dzīvespriecīgus cilvēkus. Milāna 

        Dzimtene man nozīmē daudz. Tajā es piedzimu, 

dzīvoju un turpināšu dzīvot, jo man tā ir dārga. Augstā-

kais un skaistākais, kas piemīt cilvēka dabai, ir mīlestība 

pret savu dzimto zemi. Nav svarīgi, kāda tā ir - laba vai 

slikta, galvenais, ka tā ir tuva man. Es esmu lepna, ka 

piedzimu tieši Latvijā, jo šeit mana sirds jūt siltumu un 

mieru. Karina 

  Ja mēs mīlam savu Latviju, tad viss būs labi, bet tiklīdz 

mēs „zaudēsim Latviju, zudīsim mēs paši”. Tāpēc, lai 

kaut kas tāds nenotiktu, mums jābūt stipriem un spēcī-

giem savā dzimtenes mīlestībā un pārliecībā. Margarita 

    Tēvzemīte, es Tevi dzirdu visādi. Dziedu Tev 

līdzi, dejoju ar Tevi, spēlējos un izpaužos radoši. Pal-

dies, ka Tu arī mani dzirdi, uzklausi, piedod. Es turpinu 

savu senču tradīcijas, te dzīvoju, saudzēju dabu. Es Tevi 

dzirdu! Latvijai - 100! Viktorija 

Skolēnu filozofiskās domas apkopoja Irēna Ormane 
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 Bankas darbinieki tika aicināti uz matemātikas, ekonomikas, angļu valodas un informātikas 

stundu, kā arī klases stundu, kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, bankas 

darbinieks ar praktiska uzdevuma palīdzību sniedza priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā 

attiecīgās zināšanas tiek izmantotas. Eksperti parādīja, kā skolā apgūtās zināšanas tiek lietotas fi-

nanšu jomas profesijās un situācijās.  

Tā, ekonomikas stundā skolēni tika aicināti iejusties bankas kredītkomitejas speciālistu 

lomās, veicot aprēķinus un izvērtējot situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma 

piešķiršanu. Matemātikas stundā piedāvāts kļūt par bankas vērtspapīru brokeri un, izmantojot da-

tus par reālu uzņēmumu vērtspapīriem un zināšanas par statistikas elementiem, veikt aprēķinus, lai 

izvērtētu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no uzņēmumiem. Informātikas stundā skolēni kā 

bankas drošības speciālisti varēja kritiski izvērtēt, kā atbilstoši rīkoties dažādās ikdienas situācijās, 

rīkojoties ar naudu interneta vidē, kā arī identificēt naudas izkrāpšanas mēģinājumu pazīmes. An-

gļu valodas stundā ikviens tika aicināts ielūkoties nākotnes darba tirgū – diskutēt par dažādām 

prasmēm, kas jāattīsta jau šo-

dien, lai nā-

kotnē veik-

smīgi darbo-

tos profesi-

jās, kas šobrīd vēl nemaz neek-

sistē.  

Klases stundai 11. klasē 

bija piedāvāta iespēja iejusties 

personīgo finanšu konsultanta 

lomā un apgūt tematu par sava 

budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu.  

Apmeklēt nodarbības bija iespēja arī skolotājiem, kuru izmantoja klases audzinātājas Na-

tālija Smukša un Ārija Bergmane-Sprūdža. 

Skolēnu ar prieku iesaistes aktivitātes, praktisku piemēru un situāciju analīze. Pateicamies 

Swedbank komandai par atbalstu, lietderīgi pavadīto laiku. 
Riebiņu vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Inna Zenovjeva 

5. novembrī Riebiņu vidusskolā 11. un 12.klases skolēniem  praktiskās mācībstun-

das "Dzīvei gatavs"  novadīja  Reinis Jansons un Evija Kropa, eksperti no Swedbank. 

 Projekta darba grupa Diāna Bravacka, Natālija Smukša, 

Kristīne Tjarvja, Ārija Pudule apguva jaunas MP tēmas un 

piedalījās diskusijās: Kvalitatīvs medijs; Jautājumu māksla; 

Informācijas ceļi un mediju loma; Mediji, populisms un vil-

tus ziņas; Drošas vēlēšanas mūsdienu tehnoloģiju laikmetā; 

Digitālās vides mediji  un žurnālistikas jaunie formāti; Darbs 

ar medijpratības resursiem: ko, kad un kāpēc izmantot un 

citās.  

Medijpratība jauniešiem ir nepieciešama, lai viņi nekļūtu par 

marionetēm svešu plānu īstenošanā, reklāmas upuriem  un 

nepatiesu ziņu izplatītājiem,  lai iemācītos atšķirt patiesību no meliem, tikai tad mūsu valsts būs droša un 

stipra.  

Projekta „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” 

16 skolu komandas 1.-3.novembrī piedalī-

jās medijpratības (MP) programmas noslēguma se-

minārā Siguldā, lai izvērtētu projektā paveikto un 

apgūtu jaunas zināšanas un prasmes darbā jaunatni.  
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Riebiņu novada skolēnu sacensības 

„Lāčplēša tvēriens” 
Tradicionālās Riebiņu novada skolēnu sacensības „Lāčplēša tvēriens” 

Lāčplēša dienas priekšvakarā 7. novembrī pulcēja divdesmit divus skolē-

nus. Sacensības notika divās vecuma grupās: 2003. g.dz. un jaunākiem, 

2002. g.dz. un vecākiem. 

Dalībnieki sacentās divos 

vingrojumos. Zēniem – at-

spiešanās un pievilkšanās, 

meitenēm – kāriens saliektās 

rokās un atspiešanās no sola. 

Šoreiz sacensību dalībnie-

kiem bija iespēja atsaukties 

Jura Vaivoda aicinājumam pārbaudīt savas spēja plankas vin-

grinājumā. Visilgāk noturēja savu ķermeni nekustīgā pozā Iļja 

Piskunovs – 3,32min. Iļ-

jam tika pasniegta Jura 

Vaivoda gatavotā balva. 

Noslēgumā sacensību da-

lībnieki varēja vērot Valsts 

policijas īpašās vienības 

darbinieku paraugdemons-

trējumus pašaizsardzībā.  

Paldies visiem sporta sko-

lotājiem, kuri mudina un 

māca skolēnus pievērsties 

sava ķermeņa pilnveidošanai. Veiklība, koordinācija, ātrums, izturība un spēks ir jātrenē!    

M. Pokšāne, pasākuma organizatore 

        Ik gadu 11. no-

vembrī, Lāčplēša 

dienā, visā Latvijā 

tiek iedegtas neskai-

tāmas sveces, piemi-

not Latvijas valsts 

armijas uzvaru pār 

Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto 

Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. 

Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek go-

dināti Latvijas brīvības cīnītāji. 

         Laiks no Latvijas Republikas proklamēša-

nas dienas 1918. gada 18. novembrī līdz 1919. 

gada 11. novembrim bija viens no sarežģītāka-

jiem Latvijas vēsturē, kad tika izcīnītas vairākas 

kaujas, cenšoties iegūt valsts neatkarību. Tikai 

1919. gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā ie-

karotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs – 

neatkarība ir iegūta. Īpa-

šu uzmanību Bermonta 

karaspēka un Latvijas 

valsts armijas cīņas pie-

saista ar faktu, ka latvie-

šu cīnītāji bija skaitliskā 

mazākumā, turklāt slik-

tāk bruņoti. Joprojām kā galvenie Latvijas valsts 

armijas uzvaras iemesli tiek minēti latviešu ka-

ravīru drosme un varonīgums, sabiedroto valstu 

sniegtais atbalsts Latvijai, kā arī pretinieka ar-

mijas iniciatīvas trūkums un sliktā kaujas orga-

nizācija. 

          Lāčplēša dienas nosaukumu šis datums 

ieguvis par godu latviešu tautas mitoloģiskajam 

varonim Lāčplēsim – ar lāča ausīm un lāča spē-

ku apveltītais stiprinieks kļuvis par simbolu va-

ronībai un valsts mīlestībai.  
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         Latviešiem izsenis godā celts darba tikums, čaklums un neatlaidība. Tomēr  pastāv arī 

uzskats, ka mūsdienās tas viss  ir zudis, un jaunā paaudze aug tikai kā patērētāji un vieglas dzīves 

tīkotāji. Zināma daļa taisnības te, protams, ir un tomēr…. 

       Gribu jums pastāstīt par Valteru, ar kuru iepazināmies mācību ekskursijas laikā zemnieku 

saimniecībā “Vilkači” Stabulnieku pagastā, kur Valters saimnieko kopā ar mammu Skaidrīti 

Grigali. Viņi apsaimnieko vairākus desmitus hektāru zemes, bet neaudzē ne lopus, ne labību. Ko 

gan vēl citu var darīt laukos? Var nodarboties ar bioloģisko saimniecību!   Vai varat iedomāties, 

kāds izskatās divus hektārus liels cidoniju lauks? Un tikpat liels upeņu stādījums, kuru visu Val-

ters vasarā viens pats izravējis? Vēl viņiem ir smiltsērkšķu un rudens aveņu stādījumi, rabarberu 

plantācija, ziemas ķiploku vagas. Milzeņi ķirbji jau novākti un gaida savu kārtu, lai pārtaptu garšī-

gās sukādēs. Viss izaudzētais tiek pārstrādāts vai nu sulā, vai sukādēs un realizēts Rīgā BioVeika-

los. Lieki būtu teikt, ka Valters gan stāda, gan ravē, gan novāc, žāvē, mizo, griež, bet vakaros, ska-

tīdamies televizoru, loba pupas un pupiņas, kuru ir ap divpadsmit šķirnēm. Lūk, tā! Un mācās viņš 

Preiļu arodvidusskolā par pavāru.  

      Tiešām šajā lauku sētā ir ko redzēt, ir ko pamācīties un ir par ko padomāt. Ļoti ceru, ka ma-

niem ceturtklasniekiem bija ne tikai interesanti, bet arī radās pārdomas par vārdiem “gribu, negri-

bu, patīk, nepatīk, atbildība, pienākums.” 

      Beigās gribam 12. novembrī novēlēt daudz laimes Valteram 15.dzimšanas dienā! Paldies par 

iespēju uzzināt un pamācīties. 

                                                           4. klases audzinātāja S. Avotiņa 

 

Kura meitene gan negrib būt 

skaista? Kā ar kosmētikas palī-

dzību var izmainīt sejas izteik-

smi, kā un cik daudz krāsoties 

meitenēm, kā pareizi tīrīt seju, 

kas ir personiskā higiēna, vai arī 

zēniem tas jāzina? Lūk, vesela 

virkne jautājumu un padomu, ko 4. klases meitenēm un zēniem 6. novembrī stāstīja un rādīja topo-

šā vizāžiste Marita Pudule. Tas bija tik interesanti!   
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Reizēm vārdiņš "paldies" tiek 

paturēts kabatā, bet tas taču 

neko nemaksā… Un vēl svarīgi, 

lai tas nāktu no sirds.  

Interesants, pārdomāts, jautrs, 

svinīgs, sirsnīgs un atturīgi 

elegants –  tāds pasākums 

norisinājās 9.novembrī Rīgā, 

"Kiwi Divi" viesmīlīgajās tel-

pās, kur noslēpumainajā pag-

rabstāvā šī gada garumā esot 

iemitinājies baltais lācis, lai 

uzraudzītu STAND-UP izrādes 

„ Alu Cilvēks” norisi ar Ainā-

ru Ančevski vai Jāni 

Jarānu galvenajā lomā... 

Mēs apliecinām –  lācis 

tur tiešām ir, arī ala!!  

Pasākums norisi- n ā j ā s  k o n k u r s a 

"Skolotājs, kam gribu pateikt PALDIES" 

ietvaros, un to jau otro gadu organizēja 

VBTAI darbīgais kolektīvs. Evelīna, Ritvars kopā ar skolotājām Diānu un Skaidrīti baudīja 

pasākuma norisi, kas ļāva justies lepniem par mūsu skolotājām.  

Mūs sagaidīja Jorens no grupas „Ārzemnieki”. Visu pasākuma laiku nebeidzām vien brī-

nīties,  ka viņš atceras ikviena viesa vārdu... Kā to var tik īsā laikā iegaumēt?! Viņš dzie-

dāja savas sacerētās dziesmas un spēlējās ar vārdiem, to skanējumu, tādējādi uzturot jaut-

rību un interesi. Mēs nobaudījām svētku ēdienus, kas bija sagatavoti ikvienai gaumei un 

pie eleganti noformētiem galdiņiem. Mums bija iespēja 

dzirdēt, redzēt un vērot skolēnu teiktos PALDIES video 

formātā, piedalīties atjautības konkursiņos un fiziskās ak-

tivitātēs, kur varēja iegūt labas balvas: zibatmiņas, pild-

spalvas, krūzītes ar VBTAI un tās veidotās spēles „Hei, 

mosties!” logo. Uzaicināto dalībnieku skaits nebija liels 

–  ap 40, bet mums ir prieks, ka skolas vārds izskan arī 

ārpus mūsu novada. 

Dosim viens otram, jo dots devējam atdodas! Šādas atzi-

ņas nāk prātā pēc šī pasākuma, un esam gandarīti, ka sa-

viem līdzbiedriem varam pateikt PALDIES, un priecē tas, ka bijām pasākumā kopā nefor-

mālā gaisotnē.  

Paldies par iespēju būt tik pozitīvā uzlādē  mūsu skolas direktorei Inetai Anspokai, kas or-

ganizēja transportu, lai šajā dienā visi varam justies kā uzvarētāji! Aicinām arī visus citus 

skolēnus aktīvi piedalīties konkursos, atsaukties skolotāju mudinājumam un darīt savu 

dzīvi interesantāku! 

Pasākuma dalībnieki: Evelīna Upeniece, Ritvars Vjakse, skolotājas Diāna un Skaidrīte.  
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Argumentācijas un  

loģikas kļūdu  

darbnīca Rēzeknē 
9. novembrī Riebiņu vidusskolas skolēniem, 

kuri aktīvi darbojas medijpratības jomā, 11. 

klases skolēnam Jegoram Gorbanam un 

12.klases skolēnam Ernestam Zalānam, ka 

arī diviem pedagogiem Innai Zenovjevai un 

Natālijai Smukšai bija iespēja piedalīties 

Latvijas Debašu asociācijas organizētajās 

apmācībās „Argumentācijas un loģikas kļūdu 

darbnīcā”, kas notika Rēzeknes Valsts 1. 

ģimnāzijā. Apmācību laikā tika sniegts ievads argumentācijas, kritiskās domāšanas un loģi-

kas kļūdu pamatprincipos. Tika apskatīts, kā būvēt spēcīgi pamatotu argumentu, ko nozīmē 

kritiskā domāšana un kā darbojas zinātniskā metode, un kā šos rīkus izmantot argumentu 

veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Īpaši uzmanība apmācībās tiks veltīta loģikas kļūdām. 

Loģikas kļūdu darbnīcas mērķis ir kritiskās domāšanas attīstīšana, apgūstot loģikas kļūdas 

gan teorētiski, gan praktiski, analizējot dažādus slavenību, politiķu citātus, kuros tiek iz-

mantotas tādas loģikas kļūdas kā personīgais uzbrukums (ad hominem), slidenā nogāze, 

negodīgs uzbrukums u.c. 

 Apmācību laikā saņēmām ar loģikas kļūdu galda spēli "Populists", kuru varēs izmantot mācību klasēs, mācot skolē-

niem par loģikas kļūdām. 

Medijpratības projekta dalībniece Natālija Smukša 

Lekcija vidusskolēniem “Kā mēs sargājam Latviju?”  

Aizsardzības ministrija ikgadēji sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizē lekcijas Latvijas 

vidusskolās. Tā ir īpaši veidota lekcija, kuras mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības nozari un 

tās aktualitātēm, Latvijas dalību NATO, kolektīvo aizsardzību un citiem aizsardzības nozares jautājumiem, 

veidojot dialogu ar skolēniem par viņus interesējošiem jautājumiem. 13. novembrī Riebiņu vidusskolā vie-

sojās valsts aizsardzības civilais eksperts un Nacionālo bruņoto spēku karavīrs ar lekciju “Kā mēs sargājam 

Latviju?” Lekcijas laikā Riebiņu vidusskolai tika uzdāvināta grāmata „Latvijas valsts stāsts” pateicībā par 

sadarbību.   

Ārija Pudule, vēstures skolotāja 
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Patriotu nedēļas ietvaros Zemessardzes 36.kaujas at-

balsta bataljons 13.novembrī Preiļu pilsētas   plud-

malē, organizēja patriotu nedēļas sacensības 

“SAVAS VALSTS PATRIOTS”.  

Deviņu skolēnu komanda divu stundu laikā iepazi-

nās un izbaudīja militārā 

cilvēka ikdienu. Koman-

dai, pārvietojoties pa sta-

cijām bija jāšauj mērķī, 

jāmet granāta, jāuzģērbj 

bruņuveste pašam un jā-

palīdz komandas biedram, 

jānosaka azimuts un attā-

lums uz kartes, jāatbild uz 

jautājumiem par Latvijas 

valsts vēsturi, latviešu 

valodas pareizrakstību, 

jāizpilda noteikts daudzums spēka vingrinājumu, jāatpazīst bruņumašīnas un jāpa-

līdz slimajam. Visgrūtākais bija stumt mašīnu kalnā, bet interesantākais – kopā 

vingrot. Šoreiz ceturtā vieta, bet esam iedvesmoti nākošreiz piedalīties un uzlabot 

savu sniegumu. Paldies organizatoriem par lietderīgu un pārdomātu pasākumu. 

Sporta skolotāja Mārīte Pokšāne 

Lasīšanas maratona “100 grāmatas Latvijai”  

noslēguma pasākums “Manas mājas ir Latvijā” 
Vislabākajā vietā pasaulē ir kāda zeme. To neskar ne stipras 

vētras, ne zemestrīces. Tajā krāšņi mainās četri gadalaiki, 

katrs nākdams ar savu skaistumu un dāvanām. Tās balti smil-

šainos krastus apskalo jūra – skaista un tīra. 

Cauri zemei plūst lielas un mazas upes, zila-

jās debesīs spoguļojas dzidri ezeri un pusi 

zemes klāj zaļi meži. Šī zeme ir Latvija. 

Gatavojoties Latvijas 100 dzimšanas dienai, 

pagājušā gada 18. novembrī  katra sākum-

skolas klase apņēmās gada laikā visiem  ko-

pā izlasīt 100 latviešu autoru grāmatas. Tā ir 

mūsu dāvana. 15. novembrī pulcējāmies pa-

sākumā “Manas mājas ir Latvijā”, lai kopā 

nosvinētu svētkus un apbalvotu labākos lasī-

tājus.  

Latvijas simtgades labākā lasītāja goda diplomus saņēma Līva Jukša ( 11 izlasītas grāmatas), Ka-

rolīna Leonova ( 12), Sannija Meluškāne (13), Roberts Jurkāns (14), Beatrise Peipiņa (14), Jū-

lija Rubļova (17), Romans Zagrebajevs (20), Emīls Bramanis (20) Laila Putāne (21), Evelīna 

Rumaka (22), Nauris Puduls (25), Aiva Rubina (28), Gunita Vjakse (70). 

Kā jau svētkos pieklājas, skolēni dziedāja dziesmas, skandēja Latvijai veltītas dzejas rindas, noskatī-

jās prezentāciju, līmēja smaidiņus Latvijas kartē,  pasākuma dalībniekus sveica skolas direktore, bija 

arī dzimšanas dienas septiņstāvīga torte. 

Gads ir pagājis, svētki ir nosvinēti, katrs skolēns ir izlasījis vismaz vienu latviešu autora grāmatu un  

tādā veidā apsveicis savu Latviju dzimšanas dienā. 
Sākumskolas MK vadītāja Silvija Avotiņa 
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Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums  

Riebiņu vidusskolā 
Tradicionālie Ziemeļvalstu literatūras pasākumi ir pārdomāta rek-

lāma gan Eiropas Savienības valstu iepazīšanai, gan lasītāju loka 

paplašināšanai. Un neviļus padomāsi, cik laba lieta ir tādas lasīju-

mu stundas, kādi gudri cilvēki iesaista tajā visā jauno paaudzi un prezentē valsti. 

Arī šogad 15. novembra rītā Riebiņu vidusskolas 6. klasē viesojās Riebiņu novada Centrālās bibli-

otēkas pārstāve Svetlana, lai organizētu rīta stundas lasījumu, kura tēma šogad bija „Ziemeļvalstu varoņi”. 

Pārsteidza pasākuma izdoma par rīta stundu un krēslas stundu lasījumiem.  

Tikšanās sākumā nedaudz informācijas par Ziemeļvalstīm, ģeogrāfiju, simboliem, grāmatu varo-

ņiem, pieminot arī dažus pašu zemes varoņus, un jau varēja darba grupās prognozēt grāmatas saturu un va-

roņu rīcību. Skolēniem tika piedāvāti fragmenti no Eliasa un Agneses Volundu grāmatas „Rokasgrāmata 

Supervaroņiem”. Un saruna par varoņiem varēja sākties, jo lasītajos fragmentos bija veselas nodaļas ar in-

strukcijām, kā par varoņiem var kļūt. Skolēni paši lasīja grāmatas fragmentus un arī klausījās Svetlanas 

lasījumu. 

Visiem bija interesanti un saglabājās intriga, jo tā arī neuzzinājām sižeta beigas. Visa grāmata vēl 

nav iztulkota latviešu valodā, bet gudrus padomus, vielu pārdomām un  interesi jau radīja. Atliek cerēt, ka 

grāmata drīzumā tiks iztulkota latviešu valodā un atradīs savu ceļu pie lasītājiem. 

Kopā ar 6. klasi  rīta stundas lasījumā piedalījās Irēna Ormane  

Mācību ekskursija pie novada uzņēmējiem 
Pateicoties ESF projektam ”Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” vidusskolas skolēniem bija ie-

spēja apmeklēt Riebiņu novada 3 uzņēmumus.   

Pirmajā uzņēmumā skolēnus laipni uzņēma  SIA “Everss 

V” Pieniņos īpašnieks H. Vibornais. Uzņēmuma darbības joma ir 

kokapstrāde - galdniecība, mēbeļu izgatavošana, kurā strādā desmit darbinieki. Izveidots 2001.gadā. Gadu 

gaitā ir uzkrāta pieredze. Sākumā produkcija ražota ar dažiem darbgaldiem, šobrīd ar mūsdienīgiem dar-

bgaldiem tiek nodrošināta augsta kvalitāte. Durvju un mēbeļu izgatavošanas procesā tiek izmantots CNC- 

ciparu vadības kokapstrādes centrs. Tiek ražotas kvalitatīvas ārdurvis un iekšdurvis no priedes, oša, ozola 

masīvkoka. Ofisa un virtuves mēbeles tiek 

izgatavotas arī no lamināta. Bija interesanti 

vērot, kā tiek organizēts darbs, uzdot jautā-

jumus un noskaidrot, kādas profesijas cilvē-

ki strādā uzņēmumā. 

Otrajā uzņēmumā SIA “Traktorserviss Pie-

niņi” iepazināmies ar tā īpašnieku Viktoru 

Krustu, kurš pastāstīja par metālapstrādes 

nozares iespējām. Zēni uzdeva visvairāk 

jautājumu par dažādām detaļām, par tehni-

ku. Uzzinājām, ka ļoti atbildīgā un prestiža 

ir metinātāja profesija, un uzņēmuma vadī-

tājs atļāva izmēģināt padarboties praktiski. 

Jaunieši bija pozitīvi pārsteigti, jo viņiem 

izdevās uztaisīt savu pirmo metināmo šuvi!  

Visbeidzot pārsteigumi zemnieku saimniecībā “Vilkači”, kur mūs sagaidīja saimnieces dēls, mūsu 

vienaudzis Valters Grigals. Spilgtu iespaidu atstāja iedvesmojošs stāsts par to, kas tiek piedāvāts pircējiem 

- augļi un ogas, dārzeņi, sukādes, saldētas ogas (upenes, avenes, jāņogas, zemenes, smiltsērkšķi), burkānu 

un biešu čipsi, ievārījumi, garšvielas, cigoriņu kafija, sulas. Apskatījām arī teritoriju, kuru vajag apkopt, 

kādām jābūt prasmēm un zināšanām, lai varētu strādāt lauksaimniecības nozarē. Pie degustācijas jaunieši 

uzdeva daudz jautājumu, piemērām, par brīvo laiku, diskutēja par profesijām, kuras ir vajadzīgas, lai strā-

dātu lauksaimniecībā.  

Šajā mācību braucienā katram jaunietim bija iespēja uz vietas, tieši runājoties ar uzņēmējiem, vēro-

jot darba procesu aizdomāties par savu nākotnes profesiju, par to, ko es varu darīt tagad, lai sagatavotu sevi 

profesijas izvēlei... 

Riebiņu vidusskolas karjeras konsultante Inna Zenovjeva 
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21. novembrī „Jumalāni”  

mēroja ceļu uz mūsu pašu novada Silajāņiem,  

kur kultūras namā notika nupat izdotās fotogrāmatas  

„Silajāņu pagasts gadu simta garumā” prezentācija.  

Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja Inga Jurkāne pastāstīja par to, ka sagaidot 

Latvijas simtgadi, Silajāņu pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupa ar pašvaldības mazo grantu pro-

jektu „Mēs Latvijas 100-gadei” atbalstu izdevusi fotogrāmatu “Silajāņu pagasts gadu simta garu-

mā”. Fotogrāmatas tapšanā iesaistījušies pagasta bijušie un esošie iedzīvotāji, daloties ar fotogrāfi-

jām, kuras uzņemtas 20. gadsimtā un kurās iemūžināti cilvēki un ēkas, vietējās paražas un kultūras 

pasākumi, svētku svinēšana un lauku darbi. 

„Jumalāni” jūtas lepni, ka bija uzaicināti uz tik nozīmīgu pasākumu un ka Silajāņu pagasta 

iedzīvotājus un tā viesus varēja priecēt ar savām dziesmām, dejām, rotaļām, pasakām un patiesiem 

nostāstiem.  

Šī viesošanās bija ne tikai koncerts, bet arī Riebiņu novada dziļāka un sīkāka iepazīšana. 

9. novembrī „Jumalāni” mēroja ceļu uz Preiļu 

novada Salas pamatskolu, kur  notika Lāčplēša dienai 

veltīts pasākums. Folkloras kopām “Dzeipureņš” un 

“Jumalāni” izveidojusies cieša draudzība. 
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Valsts dzimšanas dienu jau trešo 

gadu svinam skrienot. Livenho-

fas skrējiens ir brīnišķīgs pasā-

kums 18.novembrim par godu, 

kurš notiek jau vairāk nekā 20 

gadus Līvānos! Neskatoties uz 

rudenīgi ziemīgajiem laikapstākļiem, šogad bija liels dalībnieku pulks. Preiļu BJSS audzēkņi uzrādīja labus 

rezultātus un starp tiem mums zināmākie – mūsējie: savās vecuma grupās, skrienot 1500 m, Nikita Bai-

kovs (5.kl) ierindojās otrajā vietā un Vladislavs Leitāns (5.kl.) – trešajā. Apsveicam! 

„Mazā balva” ir jauno vieglatlētu sacensības, kas notiek jau 

sen. Arī šodien pazīstamā Anita Kažemāka tajās piedalījās, 

būdama vēl 4. klases skolniece. Šogad sacensību norisē ir bū-

tiskas izmaiņas – 

sacensības kļuvušas 

atvērtas Latgales reģiona sporta skolu audzēkņiem. Pa-

nākumi, prieks, asaras un sviedri bija jādala ar Madonas, 

Gulbenes, Daugavpils, Vārkavas, Preiļu un Riebiņu no-

vadu sportistiem. 

 Riebiņu vidusskolas komanda šogad sāka startus 

kuplā skaitā un ar nopietniem nolūkiem. Neskaitot per-

sonīgos rekordus, ir gūtas arī godalgotas vietas. Arturs 

Valters – augstlēkšanā, tāllēkšanā un 60 m skriešanā, 

Nikita Baikovs – 60 m barjerskriešanā, tāllēkšanā un 

1000 m, Ignats Vilcāns – 1000 m sporta soļošanā, Kār-

lis Kokins - augstlēkšanā, Raitis Danilovs – 60 m skrie-

šanā, Sandis Verza – 60 m barjerskriešanā, Jūlija Rub-

ļova - augstlēkšanā un Helēna Keita Jeļnikova – 1000 

m skriešanā. Stafetes skrējienā – 4x166 m,  visas trīs 

skolas pieteiktās komandas saņēma saldas balvas. 

      Četrpadsmit no astoņpadsmit jaunajiem vieglatlētiem uz mājām devās ar diplomu un 

saldo balvu. Apsveicam! Ir patiess lepnums par mūsu audzēkņiem. 
  

 Ar labiem panākumiem 

sveicam mūsu skolēnus, 

kuri 23. novembrī veiksmī-

gi aizvadīja Ludzas novada 

Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā! Laurai Stabul-

niecei -  2.v. 3000m skrējienā, Viktorijai Pauniņai – 2.v. lodes 

grūšanā, Evelīnai Upeniecei – 3.v. trīssoļlēkšanā, Armandam 

Briškam – 1.v. lodes grūšanā, Raivim Šeršņovam – 3.v. 300m 

skrējienā, Uldim Pauniņam - jauns personīgais rezultāts tāllēk-

šanā. Veiksmīgs starts aiz muguras, bet priekšā vēl daudz darba, 

lai sasniegtu jaunas uzvaras. 

Sporta skolotājas Mārīte un Skaidrīte 
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Novembra mēnesis Latvijas vēsturē rak-

stīts zelta burtiem, jo novembrī dzimusi 

Latvijas valsts. Pagātne-tagadne-nākotne, 

būtiskākie vēstures notikumi katram lai-

kam un paaudzei ir savi. Iespējams, ka 

tieši šajā laikā saprotam, ka valsts spēks ir 

mūsu spēks, ka darot kopā- varam daudz! 

 

Savu attieksmi un pras-

mes Riebiņu vidussko-

las skolas saime parādīja Ierindas skatē. Tā ir pārtapusi par vie-

nu no skaistākajām mūsu skolas tradīcijām.  Disciplīna un ko-

mandas gars vieno visus,  jo tās mērķis ir sekmēt skolēnu naci-

onālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot skolēnos 

patri-

otismu un radot iespējas to praktiski apliecināt. Gadiem ejot, ir redzama klašu izaugsme, centība. Pirmie 

nedrošie solīši ierindā pārtapuši par stingru soli, vienotu noformējumu un patriotisku garu. To, cik precīzas 

ir komandas, un kā tās tiek izpildītas, tas viss nepalika nepamanīts. Paldies žūrijas locekļiem 

(Zemessardzes 35.nodrošinājuma bataljona nodrošinājuma rotas komandieris kapteinis S.Bukovskis, izlūk-

vada komandierim leitnants V.Pastars 3.kaujas vada pretgaisa grupas operators A,Šuksta, Valsts 

robežsardzes Rīgas pārvaldes tirdzniecības ostas II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks majors G. 

Ruža, Riebiņu novada vecākais kārtībnieks A.Onužāns) par objektīvu vērtējumu!  

Liels paldies klašu audzinātājiem un skolotājām Mārītei Pokšānei, Skaidrītei Vulānei, kuri ir ieguldījuši 

laiku un darbu pasākuma sagatavošanā. Paldies 

skolēniem, kas piedalījās apliecinot savu nostāju, 

savu klases ierindas garu! Liels paldies skolotājai 

Anitai Punculei par brīnišķīgo svētku noformē-

jumu skolā! Atbildīgi darbu paveica klašu ko-

mandieri:Arturs Valtars, Andrejs Gorbans, Ar-

nis Pokšāns, Sandis Verza, Matīss Upenieks, 

Uldis Pauniņš, Aleksandrs Rukmans, Dominiks 

Rukmans, Ernests Zalāns, Adriāns Bergmans, 

Raivis Šeršņovs. Paldies!  Milzīgs prieks par noskaņu, kas valdīja šajā dienā Riebiņu vidusskolā. 

Svētku pasākumā Riebiņu vidusskolas GODA DIPLOMUS saņēma Rita Pudāne, Silvija Avotiņa, Alla 

Solovjova, Irēna Ormane par ilggadēju darbu jaunās paaudzes izglītošanā Riebiņu vidusskolā vairāk kā 

30 gadu garumā , Anna Poļakova par godprātīgu attieksmi pret darbu, ieguldījumu sakārtotas vides veido-

šanā Riebiņu vidusskolā vairāk kā 30 gadu garumā, Natālija Smukša, Guntis Tjarvja, Juris Čižiks par 

mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un skolas sasniegtajiem rezultātiem, līdzdalību pozitīvas atmosfē-

ras uzturēšanā ikdienā, saskanīgo komandas darbu, Mārīte Pokšāne, Skaidrīte Vulāne par patriotisma 

veicināšanu ar sporta palīdzību, aktīvā dzīvesveida tradīciju uzturēšanu un sakarā ar Latvijas Republi-

kas 100. gadadienu.  

Ir jāmīl un jālolo mūsu valsts nākotne – mūsu bērni, lai arī vēl pēc 100 gadiem mums būtu tikpat skaista un 

brīva zeme!                                                                              Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka 
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22. novembrī Līvānu kultūras centrā pulcējās 28 labākie stāstnieki no Riebi-

ņiem, Vārkavas, Jersikas, Rožupes, Aglonas, Sīļukalna, Jaunsilavas un Līvā-

niem uz Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursa  

“Teci, teci, valodiņa!” pusfinālu. 

Šī konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi 

līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā. 

Tiek vērtēta tekstu izvēle,  priekšnesuma izveide, attieksme pret žanru tradīcijām un tekstu 

saturu, spēja piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību, valodas precizitāte un izteiksmīgums, stāst-

nieka tēls. Ievērojot konkursa vērtēšanas kritērijus un  nolikumu, konkursa vērtēšanas komisija 

var  piešķirt Mazā, Lielā un Dižā stāstnieka  ti-

tulus. 

Ar labiem panākumiem konkursā pieda-

lījās mūsu skolas stāstnieki. Lielā stāstnieka titu-

lu saņēma Katrīna Damba no 5.klases, bet Evi-

ja Bergmane-Sprūdža, Nauris Saulišs un Da-

niela Koroševska 1.decembrī pārstāvēs Dien-

vidlatgali Rīgā konkursa finālā. Viņi visi trīs ir 

Dižā stāstnieka titula ieguvēji. 

Konkursa „Teci, teci, valodiņa!” pusfi-

nāla noslēgumā Līvānu bērnu un jauniešu centra 

direktore Zane Praņevska  teica milzīgu paldies 

gan stāstniekiem, gan skolotājiem, kuri palīdzēja 

saviem skolēniem piedalīties konkursā un iejus-

ties stāstnieka tēlā. 

Apsveicam mūsu lieliskos stāstniekus! 

Direktora vietniece Rita Pudāne 
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30. novembrī Riebiņu vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem  notika komandu spēle - konkurss 

“Trāpi simtniekā!”  Nodarbības vadīja biedrība "Kultūras artefakts". Spēle norisinājās vai-

rākās kārtās. Pirmajā bija jāpazīst Latvijas pilsētas, otrajā latviešu un ārzemju filmas un multfil-

mas, savukārt trešajā pēc autora un grāmatas vāka bija jāatpazīst pasaka. Tālākajā kārtā bija jādar-

bojas ar intelektuālo spēļu aparatūru, kas prasīja ne vien zināšanas, bet arī veiklas kustības, lai no-

spiestu pogu un uz jautājumu atbildētu pirmie. Visu spēles laiku zālē valdīja pozitīva atmosfēra, 

par ko rūpējās pieredzējušie spēles vadītāji. Skolēni papildināja zināšanās par Latviju. 

22. novembrī Riebiņu vidusskolas 8.-9.klašu skolēniem pasākums – Interaktīva mācību filmu stu-

dija “Nofilmē savu filmu!” Nodarbības vadīja biedrība "Kultcom" zinātnes un inovāciju 

attīstības jomā. 8., 9. un 12.klašu kolektīvi bija iespēja apgūt iemaņas filmu veidošanā un nofilmēt 

savu īsfilmu par skolas dzīvi .  Atmosfēra bija radoša, darbs interesants. Viss notika pa īstam! Fil-

mas prezentēt paredzēts Ziemassvētku pasākumā “Baltais rīts” un 12.klases Žetonu vakarā. 

14. novembrī izglītojoši - izklai-

dējoša programma Riebiņu vidus-

skolas  1.-4.klašu skolēniem. No-

darbību vadīja aktieris, muzi-

kants, multimākslinieks   

Edgars Lipors. 

Valsts simtgades svētku mēnesī 

pie skatītājiem devās jauns, emo-

cionāli piesātināts koncertstāsts 

„PŪT, VĒJIŅI”.  Arī koncertstās-

tā „PŪT, VĒJIŅI” piedalījās vīru 

kopas ‘Vilki’ dalībnieks Edgars 

Lipors. 
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28. novembrī Riebiņu kultūras namā pulcējās lieli un mazi dejotāji, lai ar savu deju soli un enerģiju sveiktu 

Latviju simtgadē. Šoreiz katras skolas dejotāji priecēja klātesošos ne tikai ar savu dejotprasmi, bet bija sa-

gatavojuši arī īpašus apsveikumus. Starp dejām ieskanējās dziesmas, dzejoļi, tautasdziesmas. Aglonas de-

jotāji katram kolektīvam uzdāvināja sava novada krāsojamo grāmatu. 

Riebiņu vidusskolas 3.-5.klašu dejotāji piedalījās ar divām dejām- “Par zaļu pat vēl zaļāks” un deju no nā-

košo Dziesmu un deju svētku repertuāra “Tēva dēli”. Dejotāji saka īpašo paldies savai skolai par iespēju 

dejot jaunajos tērpos.                                                                                               Skolotāja Anita Randare 

Riebiņu vidusskolas 5. – 12. klases 

skolēni piedalījās starptautiskajā 

loģiskās domāšanas IT konkursā 

Bebr[a]s, kurš ilga no šī gada 12. 

līdz 23. novembrim. Vislabākos re-

zultātus no mūsu skolas uzrādīja 5. klases skolēns Nils Paško, kurš dala 25. – 38. vietu savā grupā. 

Kopumā 5. – 6. klases grupā piedalījās 6628 skolēni. Konkursā Nils ieguva 74.75 punktus un pie-

trūka tikai 1,25 punktu, lai viņš iekļūtu konkursa Bebr[a]s otrajā kārtā un sacenstos IT jomā starp 

stiprākajiem Latvijas 5. – 6. klases skolēniem. Sveicam 5. klases skolēnu Nilu Paško ar augsto sa-

sniegumu! Paldies skolotājam Guntim Tjarvjam par ieguldīto darbu! 

Kā katru gadu, arī šogad, novembrī skolēni no daudzām pasaules valstīm piedalījās īpašā izaicinā-

jumā – Bebr[a]skonkursā. Tas ir starptautisks informātikas konkurss 5.-12. klases skolēniem, kurā 

skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, tiešsaistē 45 minūšu laikā risina aizraujošus 

uzdevumus.  Turklāt mēs ticam, ka nevis vienkārši uzdevumus, bet uzdevumus nākotnei. Vairāk nekā 1.3 

miljoni skolēnu no 49 pasaules valstīm ik gadu piedalās īpašā izaicinājumā - Bebr[a]s konkursā.    

ZINĀŠANAI 
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Starpnovadu skolu un Latgales reģiona  

sacensības „Veiklo stafetes” 
Noslēgušās starpnovadu un Latgales reģiona skolu sacensības „Veiklo 

stafetes”, kurās dalību ņēma 2007.-2010. gadā dzimušie skolēni. Sacensības 

notika 27. un 30. novembrī Galēnu pamatskola sporta hallē. Riebiņu vidusskolas komanda starp novadu skolām ieguva 

2.vietu un Latgales reģionā - 3.vietu. Uzvara bija atkarīga no katra skolēna meistarības līmeņa un komandas spējas 

atbalstīt vienam otru. Stafetēs tika pārbaudīta veiklība, ātrums, precizitāte, disciplīna un stundās mācītais. Mums izde-

vās paveikt labu darbu. Par to liecina arī fakts, ka no vairākām Latgales reģiona skolām uz sacensībām atļāvās atbraukt 

tikai 3 komandas. Riebiņu vidusskolas sastāvā bija: A.Pokšāns, Z.Komlačova, R.Zagrebajevs, A.Kuprenova, 

J.Rubļova, E.Rumaka, M.Zalāne, J.Bulovs, A.Gorbans, A.Savostjanovs, S.Verza, R.Danilovs, K.Paldiņš, 

H.K.Jeļnikova, K.Hritonenka, A.Valters, N.Baikovs, I.Vilcāns, K.Damba, G.Vjakse, V.Čubreviča. Paldies arī 

tiesnešiem, kuri palīdzēja sacensības novadīt: A.Zakutajevai, E.Bergmanei-Sprūdžai, A.Klindžānei, U.Pauniņam, 

S.Verzai un V.Givoinam!  

Sprinta sacensības jaunajiem vieglatlētiem 
Jauno vieglatlētu starti ziemas sezonā rit pilnā sparā! Šoreiz ceturtdienas pēcpusdienā 2009.g. dzimušie un 

jaunāki satikās Preiļu 2.vsk. manēžā, lai noskaidrotu ātrāko zēnu un meiteni. 10m, 30m un 60m skrēja audzēkņi no 

Galēniem, Pelēčiem, Preiļiem, Vārkavas, Aglonas, Riebiņiem. Četrdesmit zēnu konkurencē Arnis Pokšāns ierindojās 

trešajā vietā. Meitenēm konkurence bija mazāka, tikai 21 dalībniece. Pirmās vietas pieder meitenēm no Riebiņiem- 

Evelīna Rumaka-1.v. un Helēna Keita Jeļnikova-2.v. 

Ar pirmajiem startiem visi nav apmierināti, jo medaļas nav uz kakla. Tāpēc ir stimuls gatavoties nopietnāk, 

labāk iepazīt savas fiziskās un rakstura spējas. Nākošās sacensības tiks veltītas lekšanas disciplīnām.   
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Izzinot tradīcijas, saglabājot vietējo dziesmu un stāstu 

pūru, popularizējot latgalisko dzīvesziņu, Riebiņu vidus-

skolas folkloras kopai „Jumalāni” aizritējuši 25 gadi.  

Pirmie „Jumalāni” sen kļuvuši 

par pieaugušiem un patstāvī-

giem ļaudīm. Arī nākamie. Un 

vēl nākamie. Bet jubilejas gadā 

folkloras kopā daudz jaunpienā-

cēju, un par to liels gandarījums 

un arī liela cerība. 

30.novembrī „Jumalāni” pulcē-

jās kopā, lai rādītu, ko prot, un 

lai svinētu brošūras „Riebiņu 

vidusskolas folkloras kopai 

„Jumalāni” - 25” atvēršanas 

svētkus. Tā tapusi Riebiņu novada mazo grantu projektu konkursa „Mēs Latvijas 100-gadei” ie-

tvaros. Šī izdevuma veidošana lika izcilāt „Jumalānu” fotogrāfijas un apskatīt vēl bez datora dari-

nātus pateicības rakstus, pāršķirstīt nošu burtnīcas un sce-

nārijus, atcerēties ko-

pīgus braucienus, kon-

kursus un atpūtas brī-

žus. Tas, ko var aplū-

kot un izlasīt brošūrā, 

ir tikai daļa no visa 

piedzīvotā un pārdzī-

votā. Tāds neklātienes 

ceļojums 25 gadu senā 

vēsturē. 

Bet, svinot jubileju, „Jumalāni” dziedāja un spēlēja, 

dancoja un stāstīja. Un arī klausījās milzum daudz sirsnīgu un 

labu vārdu, sveicienu un vēlējumu no koncerta viesiem: Riebi-

ņu novada domes pārstāvjiem, Riebiņu novada KC folkloras 

kopas „Jumaļeņa”, Riebiņu novada centrālās bibliotēkas, seni-

oru biedrības „Riebiņu varavīksne”. 

Milzīgs prieks par pasākuma ciemiņiem – bijušajiem 

„Jumalāniem” un bērnu vecākiem. Un paldies Latvijas Sarka-

nā Krusta Preiļu komitejai! Bet vislielākos pateicības vārdus, 

bez šaubām, ir pelnījusi mūsu skolas direktore Ineta Anspoka 

par radošumu, iedvesmu, aizrautību un nenogurdināmību! 

„Jumalānu” skolotājas Ārija un Rita 


