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Aprīļa pilieni
Aprīlim, aprīlim
pilieni nav kā līdz šim.
Kopā pilieni pa trim,
trim tirim, aprīlim.
Laikam labas, ka tik zilas
ir tās viņa pilnās piles?
Trīs pilienus iekšā cirtis,
slimais aizskrēja uz pirti.
Mazliet sniega, mazliet gaisa tā tos pilieniņus taisa.
Pirms vēl pumpurīšus raisa,
jāpiepilda zemesmaisi.
Pastrādāsim jūnijampieneņpūku dūniņām.
Jūlijam un augustam,
rudenītim čaukstošam.
No tiem pilieniem, vai kas,

1. aprīlī, kā jau tas ierasts Joku dienā, Rīgas Latviešu biedrības Līgo
zālē norisinājās stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis 2014” fināls, ko rīkoja
Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”.
„Anekdošu virpulis” ir bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” sastāvdaļa, kurā piedalās bērni un
jaunieši no visiem Latvijas novadiem, kam tīk jokot, stāstīt smieklīgus atgadījumus. Tiesības piedalīties finālā viņi izcīnījuši savu novadu jokotāju sacīkstēs.
Šogad viņu vidū bija arī mūsu skolas 7.klases skolniece Rasma Ormane.
Pasākuma mērķis ir palūkoties uz sevi un apkārt notiekošo no smieklu
perspektīvas, jokošanas un anekdošu stāstīšanas mutvārdu tradīciju kopšana
un pārmantošana. Stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis” fināls ir lieliska
iespēja baudīt anekdotes jauno stāstnieku izpildījumā un pēc tam tās stāstīt
tālāk, uzlabojot noskaņojumu sev un līdzcilvēkiem. Šogad īpaša uzmanība pievērsta jokiem par naudu, bagātību, mantu un mantkārību, jo pāreja no lata uz
eiro kā viena no šī gada aktualitātēm tiek skatīta arī no jocīgās puses.
Pirms sākās konkurss, finālistus iesildīja AS "Latvijas valsts meži" supervaronis Cūkmens, savukārt vērtēja Latviešu folkloras krātuves speciālisti
Guntis Pakalns un Aldis Pūtelis, Baiba Krogzeme–Mosgorda, Vidvuds Medenis
no Latvijas Radio, Andrejs Svilāns no Nacionālā Botāniskā dārza Salaspilī, skolotāja Iveta Irbe un Dubultu bērnu bibliotēkas bibliotekāre Inguna Radziņa.
Būtībā konkursantiem nemaz tik viegli nav tikt pie žūrijas komisijas
atzinības – pūpolzariem, ja komisija nav mierā ar stāstīto, tā balso ar plikiem
žagariem. Un tas nudien nav patīkami. Vēl jāņem vērā,ka izstāstītu anekdoti
atkārtot nedrīkst. Tad arī jautājums – cik anekdotes ir jāatceras, lai piedalītos
konkursā? Ap simtu jau nu noteikti. Rasmai bija pa spēkam izturēt vairākas
konkursa kārtas un iegūt godpilno Dižās smīdinātājas titulu.

lieliem, maziem jāsmejas.
Kaut vai put vai duras ass,
aprīlī ir jāsmejas.
Nevis kā ir smiets līdz šim,
jāsmejas pa trim līdz trim.
Trimtirim, trimtirim.
Līdz nākamajam aprīlim.

Konkursa laikā.

Dienvidlatgales labākie smīdinātāji.
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4. aprīlī akcijas „Latvijas desmitgade NATO Latvijas
skolās” ietvaros Riebiņu vidusskolu apmeklēja Ārlietu ministrijas un Nacionālo bruņoto
spēku pārstāvji, lai uzrunātu skolēnus par
Latvijas ārpolitiku un drošības politiku. Tikšanās laikā skolēniem tika stāstīts par NATO darbības pamatprincipiem, mūsdienu
draudiem un Latvijas kā NATO dalībvalsts
ieguvumiem un pienākumiem. Tāpat bija
iespēja uzzināt vairāk par diplomāta darbu
un lomu valsts ārpolitikas un drošības politikas interešu aizstāvībā, kā arī gūt
ieskatu Latvijas karavīru ikdienā, tostarp atrodoties starptautiskās operācijās
ārpus Latvijas.
Atzīmējot Latvijas desmitgadi NATO, Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji apmeklēs vairāk nekā 100 skolas visā Latvijā, lai stāstītu par Latvijas dalības desmit gadiem NATO.
2.aprīlī
folkloras
kopa
„Jumalāni” posās ceļā uz Preiļiem. Teiksiet – nieks vien ir? Cik tad tāls tas ceļš uz Preiļiem?
Bet , ja jāuzstājas divās pirmsskolas izglītības iestādēs?
Tad tas vairs nav nekāds nieks, bet atbildīgs, godpilns,
nozīmīgs un nebūt ne viegls uzdevums.
Un tā esam „Pasaciņas” pirmajā mājā. Tajā
jau esam bijuši. Bet bērni jau citi. Tad nu rādām, ko
mākam – dziedam, dejojam, rotaļājamies, stāstām. Un,
pats galvenais, iesaistām visās aktivitātēs arī mazos.
Arī viņi ir dažādi. Cits drosmīgs un aktīvs, cits kautrīgs, varbūt kāds arī drusku nobijies. Uztaisām arī kopīgu orķestri. Skan braši! Un tad braucam tālāk. Arī te
mūs jau gaida. Programma, protams, tā pati, bet skatītāji ir
citi, un tāpēc halturēt nedrīkst. Un jumalāni atkal rāda ko
māk.
Dodamies mājup gandarīti, kaut gan esam arī mazliet noguruši. Jā, arī dziedāšana un spēlēšanās mēdz būt
darbs, pietiekami smags.
Bet mēs ceram, ka mazajiem mēs patikām, ka pratām viņiem sagādāt prieku un ka kaut ko noderīgu arī iemācījām.

Dziesmās, dančos un
rotaļās laiks paskrien
nemanot!

Saulainā 15. aprīļa pēcpusdienā Riebiņu parkā norisiPēc informatīvi izglītojošās pasākuma daļas sekoja
nājās jauks, atraktīvs pasākums 1.-4. klašu skolēniem „Zaķēnu ļepa- stafetes un atraktīvi uzdevumi ar talkošanas elementiem. Skolēniem
tošana brīvā dabā ar talkas elementiem”.
bija jāšķiro korķīši, jāvāc žurnāli un tukšā tara, jāskrien stafete ar olu
Ceļu no Riebiņu vidusun jāveic citi uzdevumi, kas māca sadarboties komandās, lai sasniegtu kopīgus mērķus.
skolas uz notikuma
Lieldienu zaķis talciniekiem par paveikto darbu bija
vietu skolēni mēroja lietderī- sarūpējis gardu pārsteigumu, kurus tas paslēpa parka teritorijā. Mekgi - tie devās pa atsevišķiem lēt pelnītos labumus skolēniem patika un padevās vislabāk. Sportomaršrutiem, talkojot un vācot sim, ēdīsim saldumus, bet arī parūpēsimies, lai visi papīrīši uzreiz
gružus. Pa vienam vien puatrastu ceļu atkritumu tvertnē!
deļu korķītim, konfekšu papīrītim un citiem nevīžīgi izmestiem priekšmetiem mazie
censoņi savāca vairākus
maisus. Katrai klašu grupai
bija savs vadonis, kas pieskatīja talkošanas procesu. Tie bija skolas
parlamenta puiši: Raivis Meluškāns, Kristaps Pastars, Dainis Gorins
un Viktors Maslobojevs.
Pēc veiktā darba pie Riebiņu pils visus sagaidīja noslēpumainais viesis - Ženija Pauniņa. Viņa pastāstīja vēsturiskus fakSkaidrīte Vulāne, sporta skolotāja
tus un daudz ko interesantu par Riebiņu pili un skolēni ar aizrautību
klausījās. Paldies Ženijai par atsaucību!
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23.aprīlī Preiļu Galvenajā bibliotēkā bija pasākums, uz kuru tika aicināti Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centra rīkotā domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?”
2.kārtas dalībnieki. Mūsu skolu pārstāvēja 7.klases skolēni Mareks Cakuls, Rasma Ormane, Diāna Harlamova, Darja Komlačeva, Dairis Ļebedevičs un latviešu valodas skolotāja
Rita Pudāne. Mareka ( 2.vieta) un Rasmas (3.vieta) darbi piedalīsies arī nākamajā konkursa kārtā, bet visi dalībnieki 8.septembrī apmeklēs bērnu
Konkursa laureāti, skolotājas un
bibliotekāres.
karnevālu „Gribu iet uz bibliotēku!” Rīgā.
Bērnu un jauniešu
folkloras festivāla “Pulkā
eimu, pulkā teku” ietvaros
visa gada garumā notiek dažāda veida aktivitātes: konkursi, novadu sarīkojumi un noslēgumā Nacionālais sarīkojums, kuros piedalās visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas, arī mūsu skolas „Jumalāni”.
Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu
folkloras kopu pasākums „Ka maņ byutu
tei

Pasākuma mērķis bija
Dienvidlatgales
lokā-

lās dziedāšanas, stāstīšanas,

muzicēšanas un dejošanas tradīciju apgūšana un pārmantošana
saistībā ar tēmu „Nauda latviešu
folklorā”. Katrs kolektīvs rādīja 8
minūšu garu programmu, iztirzājot tēmu par naudu. Mūsu
folkloras kopa dziedāja divas
dziesmas: no folkloras kopas
„Jumaļeņa” bagātā pūra un novadnieka Aleksandra Vasiļevska
pierakstīto.

Šī

gada

tēma

„Nauda” izskanēja arī mūsu stās“Jumalāni” rāda
savu programmu.
Jaunajos tērpos tā
skan un izskatās
vēl labāk.

novada

Jumalānu skolotājas par

tītajos ticējumos un rādītajā ro- paveikto ir gandarītas.
taļā.

Katrs folkloras kopu saiets ir ne tikai savu prasmju
demonstrēšana, tā ir arī priecīga kopābūšana un jaunu
lietu mācīšanās. Ne velti katrs kolektīvs tika mudināts līdzi
vest kāda amata pratēju. Mums līdzi doties mīļi piekrita

skolotāja Solvita Volonte. Viņas darinātie universālie taurenaudeņa” 24. aprīlī notika Līvānu novada kultūras centrā. nīši izpelnījās lielu atsaucību no pasākuma dalībniekiem.
Pasākumā piedalījās ap 250 folkloristi no Līvāniem, PreiPasākums kopumā apliecināja Dienvidlatgales
ļiem, Daugavpils, Riebiņiem, Andrupenes, Rožupes, Vārkanovada bērnu un jauniešu kopu gatavību līdzdalībai Nacivas, Špoģiem, Vaboles un Aglonas.
onālajā sarīkojumā, kad PEPT svinēs 30. dzimšanas dienu.
25. aprīlī uz pirmo Pavasara folkloras festivālu „Ļustis”
Riebiņu KC devās arī folkloras kopa „Jumalāni”. Šis
pasākums tika rīkots par godu Riebiņu folkloras ansambļa „Jumaleņa” pastāvēšanas 30 gadu jubilejai.
„Jumalāni” sauc sevi par „Jumaļeņas” krustbērniem, tāpēc arī viena
no koncertā dziedātajām dziesmām „Kas tur speid” bija izvēlēta par krustmāti. „Jumalāniem” šis vārds tik tiešām ir dots tāpēc, ka Riebiņos jau bija pieaugušo etnogrāfiskais ansamblis „Jumaļeņa”.
“Jumalāni” koncertā.
Tāpat arī daudzas dziesmas,ko dzied
„Jumaļeņa”, „Jumalāni” ir iekļāvuši savā repertuārā. To apliecināja arī kopīgi dziedātā dziesma „Dyuce bite, kamaneite” koncerta izskaņā.
Ciemos pie folkloras ansambļa „Jumaleņa” viesojās arī daudzi citi kolektīvi, un visi
piedalījās tradicionālās mūzikas koncertā.
Pasākumā par ieguldījumu ansambļa „Jumaļeņa” darbībā tika godināti tā dalībnieki
– gan bijušie, gan esošie. Jauki, ka dziedātāju vidū ir arī mūsu skolas skolēni un
skolotāji.
Kopdziesma.
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Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 25. aprīlī
organizēja konferenci „Pozitīva komunikācija skolā
un internetā” kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem. Uz to tika aicināti arī mūsu skolas
pārstāvji. Konferences darbā piedalījās Laura Otsone, Dainis Gorins un skolotāja Anita
Randare, kuras uzstāšanās prezentācija skatāma arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas mājas lapā.
Konferences dalībnieki.
Izcilo latviešu filozofu,
rakstnieku un parapsihologu Konstantīnu Raudivi, kam šogad tiek
atzīmēta 105 gadu jubileja, Latvijai un pasaulei devusi Latgale. Sava pazīstamā novadnieka vārdu ar lepnumu ik gadu atceras filozofa dzimtajā pusē Asūnē.
Šeit, Asūnes pamatskolā, iekārtota piemiņas istaba Konstantīnam Raudivem. Skolas novadpētniecības pulciņš
„Mantojums” rīko pasākumus ievērojamajam novadniekam, bet jubilejas reizē tika organizēts jaunrades darbu konkurss „Ceļš uz
sevi ir ceļš arī uz pasauli”. 30. aprīlī, K.Raudives dzimšanas dienā, skolā norisinājās pasākums „K. Raudivem - 105”, kurā piedalījās mūsu skolas konkursa dalībnieces Līga Struka, Elīna Cakule, Elīna Joņeva, Zane Teša kopā ar latviešu valodas skolotāju
Ritu Pudāni. Konkursā vislabāk bija veicies Līgai, jo viņa par
savu īso stāstu ieguva III pakāpes diplomu. Pasākuma dalībnieki
viesojās K.Raudives piemiņas istabā, ar interesi aplūkoja bagāto
novadpētniecības istabas
kolekciju un priecājās par
skaisto upītes Asunīcas
ieloku, kurā top Mīlestības taka.

Asūnes pamatskolas novadpētniecības istabā.

Pēc pasākuma.

Tiltiņš ved uz Mīlestības
taku.

29. aprīlī Riebiņu novada kultūras centrā pulcējās Riebiņu vidusskolas un Riebiņu novada kultūras centra jauniešu deju kopas
"Strūga" dejotāji, lai priecētu skatītājus
koncertā "Burti savijušies dejā". Koncerts tiek rīkots par godu Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku skatei, kura notiks 7. maijā Preiļu novada kultūras centrā. Koncerta izvēlētais
datums
atbilda arī Starptautiskajai dejas
dienai, ko
svinēja visā
pasaulē
aprīļa beigās.
Koncerta sākums...
XI Latvijas
skolu jau...un nobeigums.
natnes
dziesmu un Dejotāji—no vismazākajiem līdz pat
deju svētku vislielākajiem.
koncepcijas anotācijā varam lasīt, ka "BURTS ir
maģisks, tā ir māka ideju ietvert reālajā un ar
to iedarboties. Nošu raksts - dejas raksts - tērpa ornaments. Tas ir noslēpums, un procesa
dalībnieki kļūst par esošā pārvēršanu simbolā,
lai atpazītu un sajustu bijušo pirms tā pārvēršanas šai simbolā jeb kļūst burta lasītāji.
Skolu jaunatnes DZIESMU UN DEJU SVĒTKI ir tautas tradīciju ābece. Lai to izdarītu, mums jāprot burtu pa burtam izburtot, sasaukt burtus kopā un skaļi pateikt: mēs esam un topam dziesmā, dejā, mūzikā, rakstā, spēlē, latvietībā.
Šķiet, ka šis koncerts sniedza gandarījumu visiem: dejotājiem, kolektīvu vadītājiem un skatītājiem. Ikviens priekšnesums saņēma skatītāju atzinību skaļos aplausos. Un tas taču ir ļoti svarīgi—dot prieku citiem un būt apmierinātam ar paša paveikto.

