2016. gada janvāris
Citāti no apsveikumiem

Lai gandarījums par iepriekšējā
gadā padarīto un ticība nākamā
gada panākumiem!

Preiļu rajona partnerības teritorijas VĪZIJA
Preiļu rajona partnerības teritorija (Riebiņu, Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Aglonas novads)
ir zaļa, pievilcīga un pieejama vieta, kur ir visskaistākais stikls un lelles, gardākais siers
un maize, kur labsajūtā un saskaņā ar sevi dzīvo viesmīlīgi un darbīgi cilvēki.
Preiļu rajona partnerības teritorija ir zaļa,
pievilcīga un pieejama vieta, kur ir
visskaistākais stikls un lelles, gardākais siers
un maize, kur labsajūtā un saskaņā ar sevi
dzīvo viesmīlīgi un darbīgi cilvēki.
Iedzīvotājiem ir pietiekošas darba, izglītības,
dzīves un darba prasmju attīstības un
sadarbības iespējas, kā arī katram
vecumposmam atbilstošas daudzpusīgas
pašizpausmes iespējas. Viņi ir informēti,
aktīvi, radoši un uzņēmīgi. Viņu
dzīvesveidu un darba stilu raksturo kristīgās
vērtības, atvērta domāšana, drošumspēja,
mīlestība un cieņa pret darba un dabas vidi
un sociāla atbildība vienam pret otru.
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2016.gada janvāris

Laikā,
kad
ārā
tūkstošiem
sniegpārsliņu dejo sniega dejas, ir
bargs sals, dzestra novakare, iekšā ir
siltums un svecīšu gaisma. Riebiņu
vidusskolas darbinieki pulcējas uz
kolektīva balli, lai satiktos svinīgā
gaisotnē un atskatītos uz aizgājušajā
gadā veiktajiem darbiem un
sasniegtajiem mērķiem, pateiktos
viens otram par sniegto atbalstu, un
suminātu Gada cilvēku.
Svinīgo atmosfēru radīja ne tikai dekorācijas, svētku galds un dāvanas, bet arī katrs
dejotājs, kurš bija ieradies ieskandināt Jauno gadu kopā ar savu otro pusīti. Kādam šis
pienākums ir lielāks, kādam mazāks, taču katrs mazākais darbiņš un jaukā doma, kas
veltīta kolektīva labā, ir ļoti nozīmīgi. Turklāt šādas tikšanās vieno kolektīvu un rada
kopības sajūtu.
Gadu mija ir arī īstais laiks, kad izteikt
pateicību darbiniekiem. Pārsvarā, novērtējot
cilvēku paveikto, iestādes analizē darba
snieguma rādītāju izpildi. Mūsu skolas
ieteikumi apbalvojuma „Gada darbinieks
2015” saņemšanai bija nedaudz citādāki –
„cilvēks ar dabisko autoritāti, piemīt kāds
suģestējošs spēks, spēj iedrošināt, iegūt
skolēnu uzticību, ceļot viņa pašapziņu, piemīt
dalītā atbildība, cilvēks attīstījis uzticību tikai
Sanita Upeniece kopā ar vīru Edgaru
uzticoties, ir atklāts, pieejams, citi “sīkumi”universāls vēsums, smaids....” Balvas pretendents tika noskaidrots jau decembrī, kad
darbinieki aizpildīja aptaujas anketas. Šoreiz par Gada cilvēku tika atzīta skolas sekretāre
-lietvede, ticības mācības skolotāja, EKO pulciņa vadītāja, 9.klases audzinātāja Sanita
Upeniece. Sirsnīgi sveicam kolēģi ar iegūto apbalvojumu!
Viss pasākums noritēja ierasti sirsnīgā atmosfērā,
jautrībai nerimstot ne uz mirkli, un dejas turpinājās
līdz spēku izsīkumam. Paldies par jauko kopā
būšanu, līksmību un apsveikumiem! „Pasaulei –
mīlestību. Jo cilvēks ir tāda būtne, kam jārada
mīlestības enerģija, citādi pasaule nobloķējas un
nekas vairs nav kārtībā.”
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
Riebiņu novada domes izpilddirektora
Āra Elsta dāvinātā torte. Paldies!
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7 января в пансионат "Рушона" ученики Риебиньской средней школы привезли настоящий праздник: звучали рождественские стихи и песни, музыкальные композиции и веселые куплеты.Особенно понравилось зрителям совместное
исполнение песен прошлых лет. А зажигательный танец
сделал
атмосферу
праздника
еще
теплее.
Инна Кабаре

klases komanda – Arturs, Elīna, Līga, Jacenta) bija arī 9.
klases skolēni no Dravnieku pamatskolas kopā ar savu angļu
valodas skolotāju Inesi Ābolu-Reliņu, kuri laipni atsaucās uz
mūsu skolas uzaicinājumu piedalīties un dalīties zināšanās.

6. janvārī uzreiz pēc Ziemassvētku brīvdienām mūsu
skolā notika angļu valodas viktorīna “In the winter morning”
9.-11. klašu skolēniem, kuri ar interesi apgūst angļu valodu un
vēlējās paplašināt savas zināšanas un erudīciju par Ziemassvētku
un Jaungada tradīcijām, paražām daudzās Eiropas valstīs , kā arī
novēlēt kaut ko īpašu visiem klātesošiem. Mūsu skolas skolēnu
komandu vidū (9.klases komanda – Rasma, Alvis, Diāna,
Sandis, 10.klases komanda – Lauris, Andrejs, Anastasija,
Diāna,

11.

Milzīgu paldies vēlētos teikt pasākuma galvenajai
organizatorei, angļu valodas skolotājai Lailai Vibornajai
par interesanti un radoši sagatavotiem uzdevumiem,
pasākuma vadītājām, 12.klases skolniecēm Anastasijai
Jemeļjanovai un Gundai Pastarei par izcilu scenārija
sagatavošanu un angļu valodas zināšanām, skolas
direktorei Inetai Anspokai par sagatavotām balvām un
noteikti visiem, kas atrada laiku un iespēju piedalīties
pasākumā. Cerams, ka tādi pasākumi kļūs par
tradicionāliem mūsu Riebiņu vidusskolā.
Angļu valodas skolotāja Natālija Smukša
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SACENSĪBU “MAZĀ BALVA”
2.KĀRTA
Sveicam jaunākajā grupā veiksmīgi startējošos Nikitu Baikovu – 2.v. 60m
barjerskrējienā, Artūru Valteru – 3.v. tāllēkšanā (3,89) un Ilju Smoļinu ar izcīnītu 1.v. lodes grūšanā (7,13) un 3.v.
augstlēkšanā (100cm). Stafetes skrējienā ar
rezultātu (2:12,99) 2.v. guva Gatis Pokšāns,
Nikita Baikovs, Artūrs Valters un Ilja
Smoļins. Vecākajā grupā varam sumināt
Sintiju Verzu ar iegūtu 2.v. 1000m
skrējienā (4:29,0), Aivi Golubevu- 3.v. 60m
barjerskrējienā (13,19) un Evelīnu Upenieci
- 3v. 60m skrējienā (10,31). Stafetēs
meitenēm iegūta 3.v. (2:10,54). Skrēja Evija
Bergmane-Sprūdža, Evelīna Upeniece,
Sintija Verza. Arī vecākās grupas zēni
ierindojās 3.vietā ar rezultātu (2:08,94).

Ar skaistu sarīkojumu tika nosvinēta dzejnieka un reliģiju pētnieka Roberta Mūka 93. dzimšanas
diena, bet Kultūrkapitāla fonda, Latgales Kultūras programmas, Riebiņu novada domes, Galēnu
kultūrvēstures biedrības, Galēnu pamatskolas, Roberta Mūka muzeja un Latvijas Valsts mežu rīkotais un
atbalstītais 10. Vislatvijas jaunrades darbu konkurss jau ir vēsture, ir zināmi konkursa laureāti, pasniegtas
balvas un pateikti simtiem paldies par lielo darbu visiem konkursa dalībniekiem, skolotājiem, žūrijas
locekļiem un sponsoriem.
Šogad konkursā piedalījās vislielākais dalībnieku
skaits – 400 jaunrades darbi no 70 Latvijas skolām, nebija
izņēmums arī Riebiņu vidusskola, kuru šajā konkursā
pārstāvēja desmit jaunrades darbi trijās klašu grupās.
Pieredze rāda, ka konkursā piedalās tikai labi un izcili darbi,
tāpēc konkurence ir liela un iegūt godalgotas vietas tik
vērienīgā projektā ir grūti. Tomēr mēs varam lepoties ar
iegūtajām atzinībām 5. -7. klašu grupā Jurim Kokinam 6.
kl. ( skolotāja R. Pudāne), 8. - 9. klašu grupā Laurai
Stabulniecei 8.b kl. (skolotāja Ž. Ļebedeviča), 10. - 12.
klašu grupā Ievai Boļšakovai 10. kl. ( skolotāja D.
Bravacka) un Līgai Strukai 11. kl. (skolotāja I. Ormane). Konkursa darbus vērtēja arī Rēzeknes
Augstskolas pārstāvji, kuri pasniedza savas īpašās balvas interesantāko darbu autoriem. Mēs lepojamies, ka
arī Riebiņu vidusskolas 11. klases skolniece Līga Struka saņēma tādu atzinību par radošo darbu „Mieness
stora spūžumā” un piemiņas balvas. Balvas pasniedza Rēzeknes Augstskolas Dr. philol., asoc. prof.
Angelika Juško-Štekele.
Pārējie Riebiņu vidusskolas skolēni: Raivis Luriņš 6. kl., Karina Komlačova 7. kl., Jūlija
Vaivode 8.b. kl., Lauris Uzulnīks 10. kl., Elīna Cakule 11. kl., Gunda Pastare 12. kl. saņēma pateicības
par piedalīšanos.
Pasākuma apmeklētāji ar prieku skatījās balles deju priekšnesumus,
klausījās folkloras kopas „Rūtoj” tautasdziesmas un Galēnu
pamatskolas skolotāju vokālā ansambļa izpildījumā dziesmas ar R.
Mūka vārdiem, un aizrautīgi aplaudēja Dainim Skutelim, kura klātbūtne
pasākumā bija liels pārsteigums.
Īpašu paldies sakām Riebiņu novada domei par atbalstu pasākuma
organizēšanā, darbu vērtēšanā, un liels paldies direktorei Inetai par
iespēju mums to apmeklēt.
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kauliem skrēja – kā jau īstā
Spoku pilī. 6. klase iepriecināja
ar pāris mazām jaukām
raganiņām, sikspārni un vēl
kādu mošķīti, toties 7. klase spokojās Baltās
dāmas izskatā, un skelets arī bija pagodinājis
vakara viesus ar savu klātbūtni. Par 8.
klasēm īpašs stāsts, jo viņi bija atraisīti,
jautri un tur bija viens īpašs radījums, kurš
baidīja pārējos ar mirgojošām acīm un asiem
zobenveidīgiem nagiem, citādi viss bija
pavisam mierīgi.
Vakara izskaņā bija improvizēts
Pasākums ar tādu intriģējošu nosaukumu
tika uzticēts 7. klasei, un skolēni labprāt
pieteicās tā gatavošanai. Kuram gan
pusaudžu gados nepatīk spokoties – jokoties,
pārģērbties un maskoties! Uz pāris stundām
mūsu jaukā skola pārvērtās Spoku pilī, kur
uz balli ieradās miroņi, spoki, pārdabiskas
būtnes, Baltā dāma, skelets, vampīri un citi
ne šīs pasaules pārstāvji, lai brīvā atmosfērā
labas mūzikas pavadībā dejotu, ietu rotaļās,
sacenstos, rādītu savus talantus, stāstītu
spoku stāstus un meklētu pils Spoka
noslēptos dārgumus. Vakara kulminācija bija
masku parāde, kurā piedalījās visu 5.- 8.
klašu pārstāvji. Jāatzīmē, ka nopietni pie
sava veidola bija strādājuši 5. a klases
skolēni, izgatavojot oriģinālas maskas,
turpretī 5. b klases skolēni savus varoņus
uzbūra ar krāsu palīdzību un bija sevi
izkrāsojuši līdz nepazīšanai – šermuļi pār

svētku salūts ar laba vēlējumiem un paldies
vārdiem visiem – gan vakara organizatoriem,
gan dalībniekiem. Skolēni vēlēja veiksmi,
sapņu
piepildīšanos,
prieku,
laimi,
panākumus mācībās, un vēl tika ierosināts
Vecā
Jaunā
gada
balles
rīkot
kā
t r a d ic i o n ā l u s
pasākumus
R ie b i ņ u
vidusskolā.
7. klase un audzinātāja Irēna.

15.janvārī visi sākumskolas skolēni maskās pulcējās vestibilā,
kur viņus sagaidīja Galma dāma ( L. Jurkāne). Viņa visiem
izstāstīja, ka pilī princesei šodien pavisam bēdīgs prāts. Galma
dāma aicināja maskas doties viņai palīgā iepriecināt princesi.
( I. Boļšakova). Kaimiņu pils princese (V. Nagle) un mazā
raganiņa (K. Nagle) mēģināja uzlabot princeses omu ar
dziesmiņu par gaisa balonu. Nāca talkā 1.-2.klašu deju
kolektīvs un jautrību centās radīt ar deju „Čību, čābu”. Kad tas
viss nelīdzēja, bērni nāca
palīgā, lai noskaidrotu vai
princese nav slima.
Visiem sāka likties, ka
princese vienkārši niķojas. Un katrs bērns zina, ka niķošanos aizdzen kāds
lielāks vai mazāks darbiņš. Tā nu princesei bija jānāk novadīt katrai klase
kāda stafete vai uzdevums. Visos darbos lieliski palīgi princesei bija 4.klase
skolēni. Tā nemanot princese aizmirsa savu slikto garastāvokli un niķus. Pie
pateicībām tika labākās maskas no katras klases.
4.klase un audzinātāja Anita

6

15.janvārī, vienā no
ziemīgajiem janvāra
vakariem, Riebiņu
vidusskola pārvērtās par pili,
pulcējot uz masku balli
„galma ļaudis” no 9.12.klases. Pils gaiteņus
piepildīja skolēnu balsis,
meklējot pazaudēto
princeses kurpīti, zāli
pieskandināja gan spēles,
gan dejas, padarot
interesantāku skolas ikdienu
un izgaismojot tumšos
ziemas vakarus.

Balles organizatoru godā ieceltā 11.klase bija
pacentusies, lai vakara gaitā netrūktu jautrības un
deju. Vakara vadītāju lomā iejutās Jacenta un
Margarita, bet par princesi bija kļuvusi Elīna.
Kopumā vakars sagādāja daudz prieka un
pozitīvu emociju, kuras atspoguļojas arī manu
klasesbiedru viedokļos par aizvadīto masku balli.
Mūsu balle bija aktīva, ar masku balles rīkotāju
lielu prieku piepildīta. Uzskatu, ka viss izdevās un
visiem patika. (Jacenta)
Iepriekš sagatavojām tēlus un piedomājām pie sava tēla. Ļoti patika aktivitātes, gribētos arī tādus
pasākumus nākotnē. (Margarita)
No sākuma, kad uzzinājām, ka mēs vadām pasākumu, emocijas nebija no patīkamākajām. Bet
pasākuma gaitā sapratu, ka tas pat ir interesanti un uzjautrinoši. Ļoti pozitīvi ir tas, ka
pasākumam visi bija labi
sagatavojušies, un man
princeses tēlā bija grūti
vienkārši nosēdēt jauko un
atraktīvo priekšnesumu laikā
un būt „bēdīgai”. (Elīna)
Bija ļoti laba iespēja atpūsties
no ikdienas rutīnas un labi
pavadīt laiku kopā ar
draugiem. (Natālija)
Līga Struka, 11.klases
skolniece
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9. Starptautiskā Baltijas valstu Humānas pedagoģijas
konferences “Kultūratmiņa pašaudzināšanai” mērķis bija
skolotāja pilnveidošana, daloties pieredzē un iepazīstoties ar
daudzveidīgu humānās pedagoģijas praksi. Humānās
pedagoģijas mērķis ir cilvēka-bērna, kā garīgās būtnes attīstība.
Konferences vadmotīvs bija -”Mēs esam stipri un bagāti ar to,
kas nāk mums mantojumā’, t.i. mūsu kultūratmiņas spēks.
Mūsdienu pedagogam jāmāca apgūt zināšanas no debesīm un
zemes, iepazīt un pētī pašas lietas, nevis svešus novērojumus un
slēdzienus par lietām un vērtēt to kas ir, nevis to kā nav. Svarīga
skolotāja darbā ir ticība skolēna spējām un pārliecība tajā, ka
audzēknis noteikti tiks galā ar uzdoto. Kā spārni visam miers,
mīlestība un radošums. Humānā pedagoģija pamatojas uz
garīgas vienotības ideju, sadarbību un kopīgu radošu darbību,
plūstot no sirds uz sirdi.
Vairāk info http://humped.lv/literatuura/Manifests.pdf).

Fotogrāfijā skolotāja Mārīte Pokšāne, kura piedalījās konferencē, kopā ar starptautiskās humānās
pedagoģijas centra priekšsēdētāju Paata Amonašvilli (Gruzija). Vēl konferencē piedalījās pārstāvji no
Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī Latvijas.

Pasaules sniega dienas pirmā tūre
Riebiņu vidusskolā izskanēja 18.janvāra
pēcpusdienā. Skolas lielākais kalns tika
piepildīts ar krāsām, prieku, saliedētību,
smiekliem. Sākumskolas skolēni baudīja sniegu,
sauli, salu un paātrinājumu uz ragavām. Ragavas šiem svētkiem īpaši tika izdaiļotas. Atvēlētais laiks
paskrēja ātri un visiem gribējās apgulties uz sniega, lai izveidotu savu balto eņģeli. Kā vēl var
izbaudīt lielāku mīlestību pret sniegu?! Nedaudz vēlāk 7.-12.klašu ātrākie un drosmīgākie zēni
notīrot sniegu no ledus, uzspēlēja hokeju. Šeit valdīja azarts, spēks un cīņas gars. Paldies par
aizraujošu cīnu komandu kapteiņiem Arturam Stabulniekam(11.kl.), Sandim Sparānam (9.kl.) un
Meinardam Rudzātam (9.kl.). Pasaules sniega dienas hokeja turnīrā par uzvarētājiem kļuva Sanda
komanda, kurā spēlēja Dainis Griboniks(8.a kl.), Raivis Meluškāns(12.kl.), Juris Vaivods(7.kl.)
un Mareks Pastars(7.kl.).Komandas dalībnieku vārdi paliks ierakstīti skolas vēsturē uz galvenā
sniega dienas kausa.
Ar to sniegu baudīt nebeidzām. Nākamās nedēļas laikā, ar saviem vārdiem galveno kausu varēs
aizpildīt arī septiņi ātrākie skolas slēpotāji. Trase 1.1km garumā ir gatava, slēpes arī, atliek veltīt
laiku fiziskās sagatavošanas procesam. Sacensību distance ir divi apļi.
Paldies, sniega dienas organizatoriem- Latvijas Slēpošanas savienībai,
par šo ziemas svētku aktualizēšanu. Paldies sporta skolotājai Mārītei
Pokšānei par aktivitāšu organizēšanu skolā!
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Karina Komlačova
Bērni uz sniega.
Sniegs – pats par sevi ir skaists un padara pasauli vēl krāšņāku. Dažiem ziema asociējas
ar skaistām ainavā, citiem ar prieku, kādam ar aukstumu un salu, vēl kādam ar gadu mijas
svētkiem un krāsainām ugunīm.
Ziema, tas ir gadalaiks, kad ir milzīgas iespējas izpausties un baudīt specifiskus priekusvar iztrakoties un pavadīt laiku aizraujoši. Zinu, ka daudziem patīk pikoties, tā ir populāra un
vienkārša nodarbe. Bērni labprāt spēlē hokeju, nodarbojas ar slēpošanu, slido. Var aizbraukt uz
speciāli aprīkotām trasēm un izbaudīt īstus sportistu priekus, iejusties skeitbordista ādā,
protams, ja ir apgūtas pamatiemaņas.
Man patīk ziemā vērot skaistas dabas ainavas. Bieži eju uz mežu un fotografēju
apsnigušos kokus, īpaši patīk egļu zari. Mājās dažreiz zīmēju skatus pa logu vai arī no
fotogrāfijām. Bieži eju ārā ar ragaviņām, jo zinu, ka neviens nebārsies, ja atnākšu mājās slapja.
Domāju, ka ziemas mēnešus vajag izbaudīt no sirds un ar prieku, tāpēc ka sniega mūsu
platuma grādos paliek mazāk un ziemas vairs nav tik bargas un īstas, kā bijušas agrāk, tā man
stāstīja vecāmamma.

Mareks Pastars
Bērni uz sniega.
Man ļoti patīk ziema un vēl vairāk Sniega dienas skolā. Tas man saistās ar slidošanu,
slēpošanu, jo viss, kas saistīts ar sniegu, man patīk.
Šogad ziemu var saukt pat par bargu un sniegainu. Cik jauki, ka sākās Sniega nedēļa un
mums bija jāspēlē hokejs, man prieks, ka mūsu komanda izcīnīja pirmo vietu.
Kad nav jāiet uz skolu, mēs ar draugiem ejam slidot vai šļūkt no kalna, tas ir īpaši
aizraujoši. Ziema ir domāta priekam un izklaidei
Labi, ka cilvēki izdomāja Sniega dienu, tā var aizmirst problēmas un priecāties par dzīvi.
Mēs tā arī darām.

Margarita Zakutajeva
Bērni uz sniega.
Sniegs cilvēkiem parasti atnes daudz prieka. Ziemā ir tik daudz iespēju kaut ko
iemācīties, piemēram, slēpot vai slidot.
Ziema ir laiks, kad esi ārā ar draugiem un ģimeni, spēlējot sniega kaujas vai braucot ar
ragaviņām no kalniņa.
Vēl lielāku prieku rada pirmais sniegs. Kad tas krīt, var vienkārši sēdēt pie loga un
skatīties, kā pasaule pārklājas ar plānu sniega kārtiņu.
Kad kopā ar draugiem esam ārā, bieži izjūtam salu, taču tik un tā esam ārā, jo tā taču ir
ziema, tā ātri beigsies un tad būs jāgaida vesels gads.
Ziemā daudzi brauc uz zveju, īpaši, vīrieši, viņi saka, ka tā ir laba atpūta. Manas
draudzenes labprāt slido uz aizsalušajiem Riebiņu dīķiem, bet mazie bērni pusi dienas pavada
uz kalniņa un nāk mājās slapji, ar sārtiem vaigiem un daži ar nosalušiem deguniem. Turpat
netālu kāds jau ir savēlis sniegavīru vai eņģeli, cits tāpat vārtās sniegā, kas sākumā ir mīksts un
patīkams un tikai pēc tam pārvēršas par kaut ko cietu un miklu.
Jauki ir arī pastaigāties saulainā ziemas dienā, aiziet uz mežu, pavērot pēdas sniegā un
saprast, ka dzīve ziemā rit savu gaitu.
Man patīk ziema, sniegs, un visas ziemas sajūtas.

Skolotājs konsultants Irēna Ormane

9

Ieva Boļšakova
Bērni uz sniega.

Mazas, baltas sniegpārsliņas parādās no tumšajām debesīm un lēnām virpuļo uz zemi,
sajaucas viena ar otru un līgani piezemējas uz sasalušajiem kurmju rakumiem. Viena, otra,
trešā...un kurmja rakumu klāj priecīgs uzkalniņš, drīz tas pazūd zem siltās sniega villaines un,
drāžoties pāri ar slēpēm, aiz tā vairs neķersies kāja. Ak, sniedziņ, mīļais, labais, tu apsedzi visu gan sasalušo zemi, gan pelēkās domas, un tumšā, neomulīgā nakts tapa gaišāka. Apaļš, priecīgs
mēnestiņš izlīda no Priežu sila un apspīdina ceļiniekam taku, lai tas tumsā nenomaldās.
Ceļiniekam kaut kas padusē iežmiegts, interesanti, kas tas ir?
Aust rīts, un apkārt atklājas pasakains skats, - sasnidzis tik daudz sniega! Lielas kupenas
rēgojas aiz loga, piesnigušie ceriņu zari nolīkuši līdz pat zemei un veido skaistas arkas. Nav ko
ilgāk vāļāties pa migu, vajag siltāk saģērbties un jozt laukā! Bet pag, kas tur kaktā par maisiņu?
Atveru... man mute vaļā - jaunas slidas! „Mammu, mammu, paskaties, no kurienes tās te
gadījušās?” Vakarā kāds bijis atnācis un te nolicis. Man nav laika skaidrot, saviļņojums ir tik liels,
ka aizmirstas šalli ap kaklu apsiet...
Pēc neliela brīža es jau stāvu dīķa malā, uzrauju kājās slidas un traucos no viena gala līdz
otram, tad atkal atpakaļ, tad atkal un atkal! Sejā sitas sīkas sniegpārsliņas un izkūst uz maniem
sakarsušajiem vaigiem, līdz piekususi apstājos. Sirds sitas no prieka un bezrūpīgā noskaņojuma,
kļūst tik viegli, ka, liekas, es varētu pacelties spārnos un lēnām laisties pāri lielajām kupenām.
Mazliet pastāvējusi, es atkal slīdu uz otru galu. Labi, šodienai pietiks! Apsēžos, novelku slidas,
iekāpju zābakos un, pārmetusi tās pār plecu, gurdeni kātoju uz mājām. Manu skatu piesaista
sarkanas bumbiņas piesnigušajā ceriņu krūmā, tur sprigani šūpojas žirgti sarkankrūtīši. Tie tik
jautri čivina, ka aiztrauc prom manu nogurumu, un es atkal jūtos spirgta.

Anastasija Kuzmenko
Bērni uz sniega.
“Katram ir pirmoreiz jāpārkāpj
Šūpuļa malai un slieksnim,
Jāsajūt pašam kā liesma sāp,
Cik auksts un žilbinošs sniegs ir!”
/Jānis Sirmbārdis/

Man ir māsa un brālēns. Tagad ārā ir brīnišķīgs gadalaiks – ziema. Katru ziemu es skatos,
kā viņi izbauda aukstumu, sniegu, šo laiku. Viņi zina, kā ir būt uz sniega kupenām, sniegpārslām,
bet pieaugušie laikam jau ir aizmirsuši. Kā tad ir - būt uz sniega?
Katrs cilvēks, kad bija mazs, mīlēja ziemu, ziemas priekus. Es arī, kad biju mazs bērns,
mīlēju ziemu, “peldējos sniegā”, taisīju sniega eņģelīšus, ēdu lāstekas, bet, kļūstot arvien vecākai,
visas šīs lietas man sāk interesēt un patikt mazāk. Pateicoties manai māsai un brālēnam, es
atceros, kā būt bērnam ziemā, atceros visus ziemas priekus. Brīvajā laikā es vienmēr eju ārā
papriecāties ar māsu un brālēnu, aizmirstot par mājasdarbiem, maniem pienākumiem. Es
vienkārši izbaudu un šajā laikā kaut uz mirkli kļūstu par bērnu.
Visi zina, ka pieaugušam būt ir grūti. Darbs, pienākumi, problēmas, nauda, cilvēki – tās ir
lietas, kas mūs sabojā. Mūsu dvēselē vairs nepaliek ne kripatiņas bērna. Nezinu, kā citiem
pieaugušiem cilvēkiem, jauniešiem, bet man ziema ir skaists un burvīgs laiks, kas pamodina
mūsos bērnu. Man ir paveicies divkārši, jo ne tikai ziema pamodina manī bērnu, bet arī divi mani
“velniņi”, ar kuriem es katru dienu jūtos bērnišķīgi.
Man ir grūti saprast tos cilvēkus, kuriem nepatīk ziema. Ir jābūt tad pesimistiskam, lai tam
nepatiktu ziema. Vienīgie cilvēki, kas mīl ziemu no visas sirds, ir bērni, tāpēc arī viņi ir ļoti
atšķirīgi no pieaugušajiem. Bērni visā sliktā katrreiz redz arī labu. Kaut gan ziema ir auksta,
ledaina, mitra, bērni tajā saskata labumus un prieku. Lai bērni izbauda savu bērnību ziemā, jo
bērnība mūsu dzīvē ir tikai viena un ziemu mēs nekad nesajutīsim tik skaisti un jautri kā šajā
dzīves periodā.
Bērni uz sniega. Eņģelīši uz maģiskā palaga. Skaistas un mīļas radībiņas uz zemes kā
rotājums. Zvaigznītes uz baltā brīnuma.
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Pirms 25 gadiem janvārī Latviju pāršalca nemierīgs un arī ļoti atbildīgs laiks – Barikāžu laiks.
Šogad, lai atzīmētu šos tautu tik ļoti apvienojošos notikumus no 4.janvāra visas Riebiņu novada
skolas tika aicinātas iesaistīties valstiskā iniciatīvā „Iedegsim zināšanu ugunskuru– veltīsim vienu
mācību stundu Barikāžu 25 gadu jubilejai!” Tādas stundas norisinājās arī mūsu skolā. Tās varēja
būt jo īpašas tāpēc, ka no18. līdz 23.janvārim
skolā bija skatāma Okupācijas muzeja ceļojošā
izstāde
„Latvija
(1939 -1991)
no
okupācijas
līdz brīvībai”.
Tāpat visas nedēļas garumā skolas bibliotēkā skolēni skatījās
filmu „Tēvu barikādes”.
20.janvārī Barikāžu atceres ugunskurs pulcēja 5.-12.klases
skolēnus, kas bija iepazinušies ar Barikāžu dalībnieku
stāstiem un tagad, dzerot tēju pie ugunskura, izstāstīja tos
cits citam.
Pie ugunskura kopā ar skolēniem bija arī Barikāžu dalībnieki –
skolotāja Žanna Ļebedeviča un Riebiņu novada domes
Pasākumā piedalījās arī Riebiņu novada
domes deputāti Jānis Kupris,
Andris deputāts Ivans Ludāns. Arī viņi dalījās savās atmiņās,
Pastars un Ivans Ludāns. Foto kopā ar pārdzīvojumos un domās par nu jau tālo 1991.gadu.
vēstures skolotāju Āriju Puduli, sociālo
zinību jomas MK vadītāju Innu Zenovjevu
Riebiņu vidusskolas direktora vietniece Rita Pudāne
un skolas direktori Inetu Anspoku.
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Jau ierasts, ka janvārī Līvānos pulcējas Dienvidlatgales
folkloras kopu dalībnieki, lai iemācītu jaunas rotaļas pārējiem konkursa
dalībniekiem un citiem interesentiem un lai mērotos spēkiem par labākā
smīdinātāja titulu, stāstot anekdotes.
„Lielajā rotaļniekā” tika vērtēta rotaļnieku prasme saprotami un
skaidri izstāstīt rotaļas noteikumus, tās atbilstība situācijai un vecumam,
pašu rotaļnieku pievilcīgums un spēja piesaistīt dalībnieku uzmanību,
telpas pārvaldīšana, situācijas izvērtēšana, rotaļas vadot. No mūsu skolas
konkursā piedalījās Diāna Berovska, Viktorija Pauniņa, Evija
Bergmane-Sprūdža, Sintija Verza un Gunita Vjakse. I pakāpes
diplomus saņēma Diāna, Evija un Sintija, savukārt Viktorijai un Gunitai
šoreiz II pakāpe. Neraugoties uz šodien tik populārajām izklaides
iespējām, ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas, rotaļās iešanas tradīcija ir
dzīva, un tā bērniem patīk.
Sintija un Evija piedalījās arī anekdošu stāstnieku konkursa
„Anekdošu virpulis” pusfinālā. Evijai ir lielāka pieredze, jo pagājušajā
gadā viņa piedalījās anekdošu stāstnieku konkursā Rīgā un izcīnīja visai
prestižo Ekselentā smīdinātāja titulu. Arī šogad Evijai ir I pakāpe un gods
doties uz konkursa „Anekdošu virpulis 2016” finālu 1.aprīlī. Tāpat Sintijas stāstītās anekdotes bija
smieklīgas un interesantas, taču žūrija viņas sniegumu novērtēja ar II pakāpes diplomu.
Folkloras kopas „Jumalāni” dalībnieki priecājas par sava kolektīva dalībnieku sasniegumiem un ir
gatavi piedalīties arī citos konkursos. Skolas saime priecājas par folkloras kopas vadītāju Ritas Pudānes
un Ārijas Bergmanes—Sprūdžas radošumu un konkurētspējas virzību kolektīvam.

Ar vadmotīvu „Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk” - darbu
sāk Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs

•
•
•

2015. gadā ir uzsākta Valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru
izveide novadu nozīmes attīstības centros.
Pakalpojumu
centri
darbosies
uz
pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem
principiem,
nodrošinot
klientiem
vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus,
kā līdz šim, gan noteiktus valsts
pakalpojumus. Valsts un pašvaldību
klientu apkalpošanas centros var:
pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
pakalpojumus, konsultatīvo atbalstu;
saņemt konsultācijas par valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar
datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju;
saņemt informāciju un palīdzību - datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju lietošanu.

Riebiņu novada domes
administrācijas pirmajā stāvā 20.
janvārī svinīgi tika atklātas centra
telpas.
Pasākumu kuplināja folkloras
kopas „Jumalāni” skanīgās
dziesmas un jautrās dejas.
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VKKF projekta Latviešu oriģinālliteratūras autoru dialogs ar Preiļu novada lasītājiem "Satiec savu
rakstnieku!" ietvaros janvārī Preiļos viesojās rakstnieks un žurnālists Pauls Bankovskis un stāstu sērijas
"Mākslas detektīvi" autore Luīze Pastore. Riebiņu vidusskolas skolēniem kopā ar Riebiņu bibliotekāri Svetlanu
Zahareviču bija iespēja tikties ar autoriem Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļā.

R a k s t ni ek s u n ž ur n ā l i s t s PA U L S
BANKOVSKIS prozu publicē kopš 1993.
gada. Strādājis preses izdevumos “Diena”,
“Ir” un “Rīgas Laiks”, grāmatu apgādā
“Liepnieks un Rītups”, reklāmas aģentūrā
“TBWA Latvija”. Publicējis romānus,
grāmatas bērniem, stāstu krājumus – viņa
uzmanības lokā ir gan Latvijas vēsture, tās
mīti un leģendas, gan nesenās padomju laika
reālijas, gan iespējamā nākotne. Bankovska
grāmatu tulkojumi izdoti Somijā, Čehijā un
Vācijā.

Vai mākslas darbi var atdzīvoties? Kā būtu, ja varētu
iekāpt gleznās un piedzīvot tajās uzgleznotos stāstus?
Kādus noslēpumus slēpj gleznas? Apgāds “Neputns”
kopā ar bērnu grāmatu autori LUĪZI PASTORI un
mākslinieci Elīnu Brasliņu sāk jaunu grāmatu sēriju
bērniem “Mākslas detektīvi”. Klajā nākušas pirmās
divas sērijas grāmatas “Pazudušais cilvēks” un
“Neredzamais pērtiķis”. Tajās mākslai pa pēdām
dodas mazie detektīvi Teo un Poga, kas izmeklē
ievērojamāko Latvijas mākslinieku mākslas darbu
noslēpumus.

Viktorīna “Ko tu zini par pērtiķiem? “
29. janvārī 2. klases skolēni
ciemojās Riebiņu novada
centrālajā

bibliotēkā,

lai

piedalītos skaļajā lasīšanā
un viktorīnā “ Ko Tu zini
par pērtiķiem?” Pasākuma
laikā uzzinājām interesantus
faktus

par

pērtiķiem,

piemēram, kurš no pērtiķiem

ir vislielākais, gudrākais un pats mazākais, kā
arī skaļi lasījām grāmatas, kurās ir iekļauta
informācija par pērtiķiem. Interesantas un
saistoša mums likās grāmatas “Krokodils
Gena un viņa draugi”, kā arī ‘’Grāmata par
Pepiju Garzeķi.”
Laiks paskrēja ātri, un mēs zinošāki un
gandarīti devāmies mājup.
2. klases audzinātāja Ināra Dronga.

Paldies par savstarpēji atbalstošu sadarbību Riebiņu centrālās bibliotēkas vadītājai
Olgai Ribinickai, vecākajām bibliotekārēm Svetlanai Zaharevičai un Gunai Bramanei!

