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Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas,Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas,   

Un laimes mirkļi aši aizzibēs.Un laimes mirkļi aši aizzibēs.   

Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,   

Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs. Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.   

(K.Apškrūma) 

Dejojošu ēnu siluetu fons, Riebiņu novada vīru vokālā ansambļa skanīgās 

balsis un Galēnu pamatskolas tautas deju kolektīvu raitais solis radīja patī-

kamu atmosfēru zālē, kur bija pulcējušies Latvijas skolu audzēkņi, lai 

saņemtu balvas par piedalīšanos Vislatvijas jaunrades darbu konkursā, 

kurš bija veltīts dzejnieka, filozofa un reliģiju pētnieka Roberta Mūka 

daiļradei un kuru organizēja jau 9 gadu pēc kārtas Kultūrkapitāla fonds, Latgales kultūras programma, Riebiņu novada dome, 

Galēnu kultūrvēstures biedrība, Galēnu pamatskola un Latvijas Valsts meţi. 

Riebiņu vidusskolu pārstāvēja septiņu skolēnu jaunrades darbi, kuri arī tika augstu novērtēti. Šogad konkursam tika 

pieteikti 325 darbi no 63 Latvijas skolām. 

 Konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja Marta Binduka pastāstīja, ka ir skolēni, kuri raksta jau gadu gadiem, bet 

īpašs prieks ir bijis par jaunu skolu iesaistīšanos šajā konkursā. 

Atzinība 8. - 9. klašu grupā tika pasniegta 8. klases skolēnam Marekam Cakulam (skolotāja Rita Pudāne) un vidussko-

las grupā 10. klases skolniecei Līgai Strukai (skolotāja Irēna Ormane). 

 6. klases skolniece Karina Komlačova, 10. klases skolniece Elīna Cakule, 12. klases skolnieces Andra Struka un Laura 

Otsone (skolotāja I. Ormane) un  11. klases skolniece Gunda Pastare (skolotāja Ţanna Ļebedeviča) saņēma pateicības par pieda-

līšanos, bet atsevišķi vidusskolnieču darbu citāti bija redzami darbu fragmentu prezentācijā pasākuma gaitā. 

Riebiņu vidusskolas skolēnu jaunrades darbi bija iepatikušies arī citiem konkursa vēr-

tētājiem. L. Strukas darbu par vienu no inte-

resantākajiem atzina Viduslatgales pārnova-

du fonda pārstāvji un pasniedza savas balvas, 

bet L. Otsones darbs bija iepaticies Preiļu 

nevalstisko organizāciju centra pārstāvjiem.  

Arī Riebiņu novada dome atsevišķi vērtēja  

un apbalvoja  mūsu novada skolu audzēkņu 

darbus. Šogad godalgas izpelnījās K. Komļa-

čovas  un G. Pastares jaunrades darbs.  

Par pasākuma neformālo daļu lielu paldies 

sakām Riebiņu novada deputātiem. 

Skolotāja Irēna Ormane 

Apsveikumus saņem Mareks un Gunda. 
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Kā katru gadu, arī šogad „Jumalāni” aktīvi iesaistās folkloras konkursos. 15.janvārī 
Līvānos notika Dienvidlatgales rotaļnieku konkurss un stāstnieku sacīkšu „Anekdošu 
virpulis” pusfināls. 
Rotaļnieki rāda savas iemācītās spēles, apgūst jaunas, popularizē tradicionālās rota-
ļas. Katram dalībniekam bija jāsagatavo 2 tradicionālas rotaļas vai spēles un jāiemāca 
tās pārējiem konkursa dalībniekiem un interesentiem. Rotaļu vadītāji  izmantoja da-
žādus mūzikas instrumentus. Rotaļu vadītājiem jājūt situācija, ir jābūt apveltītam ar 
līdera dotībām, lai spētu vadīt citus vienaudžus un arī vecākus bērnus. 
Rādīt savu rotaļnieka prasmi uz Līvāniem devās Viktorija Pauniņa un Diāna Berov-
ska (abām I pakāpes diplomi), Laura Otsone un Evelīna Upeniece (II pakāpe). 

Savukārt „Anekdošu virpulis” liek palūkoties uz sevi un apkārt notiekošo no smieklu perspektīvas, protams, gatavojo-
ties tam, tiek koptas stāstīšanas mutvārdu tradīcijas. Bija interesanti klausīties anekdotes jauno stāstnieku izpildījumā, pasmie-
ties un kādu arī iemācīties. 

Labākie smīdinātāji, kuri ir šā gada anekdošu konkursa pusfināla uzvarētāji, Vispasaules smieklu dienā 1.aprīlī dosies uz 
finālu Rīgā. Mūsu folkloras kopā tā ir Evija Bergmane-Sprūdža. 

Sintija Verza, Mareks Cakuls, Ritvars Vjakse un Margarita Zakutajeva ieguva II pakāpes diplomus. 
Ir prieks par paveikto un gandarījums par novērtējumu, jo konkursus vērtēja kompetenta žūrija: dejas pētnieks un 

meistars Ernests Spīčs, Jersikas TN vadītāja Terēzija Rubene,  Vārkavas folkloras kopas „Vecvārkava” dalībniece Helēna Ērgle 
un  Līvānu BJC darbiniece Albīna Malahovska. 

Folkloras kopas skolotāja Rita Pudāne 

Rotaļnieku kopbilde. 

Pirmo reizi esam pievie-

nojušies lielajai ziemas 

sporta veidu mīļu kustī-

bai un rīkojam “Pasaules 

sniega dienu 2015”. 

Pasaules Sniega 

dienu Latvijā rīko 

Latvijas Slēpošanas 

savienība, kas ir FIS pārstāvis Latvijā, 

sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komi-

teju. 

Pasaules Sniega diena Latvijā tiek rīko-

ta par godu Pasaules Sniega dienai, mudinot pievērst bērnu un jauniešu uzmanību 

ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz sniega. Pasaules Sniega dienas moto ir “Vediet bērnus uz sniega!” 

Mūsu skolā bija plānotas galvenās aktivitātes 16.01, bet, tā kā galvenais varonis sniegs ir tik mainīgs un nepastāvīgs, nolēmām 

to baudīt mēneša laikā. 

No 13. līdz 16.01. visa  skolas saime  cēla sniega vīrus un vecenes, torņus un pikas. Neraugoties uz to, ka atkusnis ir 

padarījis savu, mēs tomēr paspējām! Paspējām uzcelt sniegavīrus, papikoties, pabūt kopā, izbaudīt visas pozitīvās emocijas, ko 

sniedz ziema un sniegs. Mūsu skolas apkārtni tagad rotā daudzi sniegavīri – lieli, mazi un pavisam maziņi. Nez cik tie, nabadziņi, 

izturēs? No 16.01. sporta metodiskajā kabinetā skatāma izstāde “Baudot sniegu”. Tā ir mūsu bijušā sporta skolotāja Leonīda 

Valdoņa sporta balvu izstāde, kurā galveno vietu ieņem medaļas, diplomi, sporta numuri, fotogrāfijas no sacensību vietām. Lie-

la un iespaidīga sporta sasniegumu kolekcija.  

Uzmanīgākie un čaklākie var pamēģināt savus spēkus viktorīnā par ziemas sporta veidiem (līdz 24.01), bet rakstošākie 

uzrakstīt savu domrakstu par saviem piedzīvojumiem uz sniega. Čaklākie tiks pie piemiņas piespraudēm. Galvenā sacensību 

balva, kura tiks izcīnīta tikko būs iespējams slēpot, ir iespēja atstāt savu autogrāfu uz lielā Sniega dienas kausa. Un, protams, 

katrs no sniega mīļiem un draugiem saņems skaistu apliecinājumu tam, ka pavadījāt laiku ar sniegu.  

Mārīte Pokšāne, sporta skolotāja 

 

Baudām sniegu no sirds! 
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Neviens jau nestrīdas. Protams, vislabākais, 

visveselīgākais un visgardākais ābols ir tepat, pašu 

Latgalē, audzēts, rūpīgi glabāts un ziemas mēnešos 

likts uz kārā zoba. Bet kārais zobs paliek kārais zobs. 

Un reizēm tam gribas arī kādu drusciņ mazāk veselī-

gu našķi. Un ja vēl pašu rokām gatavotu!  

 

 

 

Tā programmas "Skolas auglis" ietvaros 21. janvārī  

2. - 4. klases skolēni darbojās "Mazo pavāru skoliņā". Tas 

bija ļoti smaržīgs un garšīgs pasākums, jo mājturības skolo-

tājas Rutas Vjakses vadībā tapa ogu un ābolu pīrāgi.  Tieši 

tā – ikviens sākumskolēns tika pie darba: griešanas, mīcīša-

nas , maisīšanas. Tikai pašu atbildīgāko – likt pannu krāsnī 

uzticēja skolotājām. 

Rezultāts – vārdiem neizsakāms un bezgala garšīgs! 

Mazajiem pavāriem 

interesanti ir it viss: 

gan gatavošanas 

process, gan rezul-

tāts. 

Foto: Rita Pudāne 

Pirms gada Riebiņos kļuva par vienu sabiedrisku 

organizāciju vairāk—tika nodibināta senioru bied-

rība “Riebiņu varavīksne”. Mūsu skolas folkloras 

kopas dalībnieki sevi patiesi var uzskatīt par seni-

oru draugiem, jo esam bijuši klāt ne vienā vien 

pasākumā. 

Bijām pagodināti, lepni un priecīgi, kad biedrības 

priekšsēdētāja Ženija Pauniņa arī šoreiz uz 

“Jumalānus” aicināja uz jubilejas pasākumu. Jauki, ka mūsu repertuārā šogad ir daudz rotaļu un 

rotaļdeju, jo mēs jau zinām , ka senioriem danči ļoti patīk. Un tad, kad viņi uzsāk deju, tad mēle 

negriežas šos ļaudis  saukt par veciem—tik daudz viņos ir dzīvesprieka un enerģijas. Tāpēc 

mūsu galvenā dāvana jubilejā bija tas, ko mākam vislabāk—Ernests izstāstīja savu pasaku un 

visus izsmīdināja, nodziedājām vēlējuma dziesmu un, bez šaubām krietni izdancinājām gaviļnie-

kus. 

Lai viņiem veicas arī turpmāk! 

Ikviens mākslinieciskās pašdar- bības kolektīvs jūtas gandarīts tajā 

brīdī, kad  to, kas ir apgūts, var parādīt skatītājiem un saņemt viņu atzinību un 

aplausus. 

 Tāda izdevība tika piedāvāta mūsu skolas leļļu teātrim un folkloras 

kopai. To dalībnieki tika  aicināti uz Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatū-

ras nodaļas izbraukuma pasākumu Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā. Šeit 

ciemojās Preiļu uzcītīgākie lasītāji kopā ar bibliotekārēm, savām  uzticamajām 

pavadonēm un ceļvedēm grāmatu pa-

saulē, lai apkopotu  un pārrunātu izlasī-

to Bērnu un jauniešu žūrijā 2014. 

Mēs, riebiņieši, priecējām kaimiņu no-

vada viesus ar tādiem priekšnesumiem, 

kas laikam gan Preiļu novadā vēl nav 

sevišķi populāri, un jutāmies apmierināti ar to, ka mūsu sniegums  skatītājiem 

patika un ka viņi bija atsaucīgi un ieinteresēti. 

Beigās ar lepnumu gribas piebilst, ka Preiļu čaklāko lasītāju vidū ir arī divi mū-

sējie: Gunita Vjakse (1.klase) un Ritvars Vjakse (4.klase). 
Leļļu teātra (vad. Inna Kabare) aktrises: 

Laura, Andra un Līvija 

Dejo visi! :) 

Dancis seko dancim. “Sveicinojam, vielejam 

Jums lobu laimi!” 


