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Rotko galeriju un doties ekskursijā uz „Cigler” 

mašīnbūves uzņēmumu. Tur mēs iepazināmies ar 

kompāniju un  ražošanu. 

 Pasākums bija izdevies, tika iegūtas jaunas 

zināšanas, un varbūt kāds no mums nākotnē būs 

veiksmīgs biznesa pārstāvis!                     
      Zane Rubene, 12.klase 

 

 
 

 

Jau astoto reizi Galēnu kultūrvēstures biedrība 

rīkoja Latvijas skolu jaunatnes darbu konkursu, kas 

veltīts dzejniekam, reliģiju vēsturniekam Robertam 

Mūkam. R.Mūks dzimis 1923.gada 14.janvārī Galēnu 

pagastā un pavadījis tur savus pirmos dzīves gadus. R. 

Mūks vienmēr saglabāja saikni ar dzimto vietu, bija 

Galēnu pamatskolas draugs un atbalstītājs. 

Janvāris Galēnos uzskatāms par R. Mūka 

mēnesi, tāpēc 17. janvārī norisinājās literārās jaunrades 

darbu konkursa noslēguma pasākums. Šogad skolēni 

rakstīja savus darbus par tematu: 

„Starp sapņiem un īstenību mums ir jāatrod 

Sava vieta – tas „klusais punkts”, kas nav 

Tikai pieturas punkts, - bet atvēzēšanās. ” (R. Mūks.) 

Konkursam tika iesniegti 243 darbi no visas 

Latvijas. Skolēni savos darbos kā atspēriena punktus 

minēja grāmatas, izglītību, mīlestību, arī Dievu. Žūrija, 

lasot darbus, katrā atradusi ko savdabīgu, tādu, kas 

neatkārtojas. Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās: 

2.-4.klašu grupa, 5.-7.klašu grupa, 8.-9.klašu grupa, 

10.-12. klašu grupa.  No Preiļu 2. vidusskolas konkursā 

piedalījās 10. klases skolniece Agita Kaža un 12. klases 

skolniece Jana Poplavska,  un 10.-12. klašu grupā no 59 

dalībniekiem, Agita Kaža ieguva atzinību, Jana 

Poplavska- pateicību.  

Jana  Poplavska  12.kl 

 

 

 

 

 Ziemassvētki-klusu pārdomu laiks. Tieši 

Ziemassvētki ir laiks, kas cilvēkos 

izraisa labestību, ticību un mīlestību. 

Šajā laikā, uz visu, kas ir apkārt, 

skatāmies citādāk: rodas vēlēšanās 

kādu iepriecināt, kādam palīdzēt, 

gribas redzēt prieku citu acīs. 

   Tieši tāpēc, kā ik gadu, skolas 

skolēni un skolotāji izteica vēlēšanos 

organizēt un piedalīties labdarības 

akcijās, vēlējās teikt mīļus, siltus 

vārdus, sasildīt kādu vientuļu sirdi. 

10. janvārī apciemojām pansionātu 

”Preiļi”, lai tā iemītniekus un 

darbiniekus iepriecinātu ar nelielu 

koncertprogrammu un pasniegtu 

dāvanas, kuras sarūpēja 11. Saeimas 

deputāts  O. Hļebņikovs. 

 Pansionāta 

iemītniekus, ar 

latviešu autoru 

komponētajāmdzies

mām, iepriecināja  

4.klases vokālais 

ansamblis 

„Knīpiņas” un 

11.klases vokālais 

kvartets (Guntars, Kristaps, Ēriks, 

Edmunds), skolotājas O.Siliņas 

vadībā. Pamatskolas skolēni - Darina 

Luriņa, Ksenija Zabalujeva, Darina 

Piskunova, citējot krievu literatūras 

autoru darbus, it kā nemanot, vedināja 

visus ieskatīties pagātnē. Noslēgumā 

pansionāta iemītnieki varēja 

noklausīties sieviešu vokālā ansambļa 

„Rjabinuška” dziedātāju- skolotāju 

Rimmas, Irinas, Ludmilas, 

izpildījumu.  

 Pasākuma vadītāja Viktorija, 

Preiļu 2. vidusskolas skolēnu padomes 

prezidente, saka: 

„Bija diezgan grūti. Sirdī 

- satraukums, nedaudz 

žēlums, bet arī 

gandarījums par to, ka 

spējām dāvināt prieka mirkļus tiem, 

kas svētku dienās jutās vientuļi. 

Redzējām cilvēku smaidus, saņēmām 

aplausus. Vēlam šiem cilvēkiem 

izturību, veselību, vairāk gaišu dienu 

un, lai neviens,nekad, nejustos 

vientuļš!” 

  Domāju, ka dāvājot sirds siltumu 

citiem, tu dari bagātāku arī sevi. 
 

 Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece 

audzināšanas darbā Žanna Ļebedeviča 

Tik daudzas sirdis  sasildīt tu spēj,  

ja tik to vēlies 
 

 

 

R. Mūka konkurss 
 

 


