
    

 

2016.gada maijs 

  No 28.04. līdz 02.05. Riebiņu vidusskolas pārstāvjiem – 12. klases 
skolniecēm Anastasijai Jemeļjanovai, Gundai Pastarei un angļu valodas 
skolotājām Natālijai Smukšai un Martai Račko bija iespēja piedalīties 
Riebiņu novada domes realizētajā starptaustiskajā projektā “ Youvol Town 
Twinning”, kas norisinājās Itālijas pilsētā Liberi un kurā piedalījās delegācijas 
no Latvijas, Albānijas un Itālijas. 
Piecu dienu laikā tika organizētas konferences un diskusijas par tēmu “ Young 
Civic Participation & Volunteering” – saistībā ar jauniešu iespējām un 
brīvprātīgo darbu vietējā kopienā un Eiropas līmenī. Skolotāja Natālija, ņemot 
dalību konferencē ”Young Civic Participation: Meanings, Aspects and 
Weaknesses”, dalījās ar informāciju par jauniešu iespējām un aktīvu līdzdalību 

Riebiņu novada dzīvē, akcentējot 
Riebiņu vidusskolas pieredzi un 
piedāvātās iespējas. 

Savukārt Anastasija un Gunda 
savā prezentācijā dalījās ar pieredzi 
par Riebiņu novada jauniešu 
īstenotajām aktivitātēm brīvprātīgā 
darba jomā un izvirzīja nākotnes 
vīzijas, kas skar jauniešu ne tikai 
Riebiņu novadā, bet visā Latvijā. 
Rezultātā katrs dalībnieks ieguva 
pieredzi un zināšanas par jauniešu 
piedalīšanās iespējām gan savā novadā, gan Eiropas mērogā. 

Vēlamies teikt PALDIES Riebiņu novada domei par aicinājumu iesaistīties projektā un skolas 
direktorei Inetai par atbalstu un iespēju ņemt dalību projekta norisē! 

4. maija Neatkarības deklarācija ir kā Latvijas valsts otrā 

dzimšanas diena, neatkarības atgūšanas emocionāli augtākais 

punkts. Šogad Baltā galdauta svētki ir svinības Latvijas 

neatkarības atjaunošanai. Baltā galdauta svētkos mūsu skolā 

kopīgi svētku galdu klāja visa skolas saime, klašu kolektīvi, 

domubiedri. Svinības pie kopīgi klāta galda rada ciešāku 

piederību savai apkaimei un valstij, kopā būšanas tradīciju. Ar 

svinībām akcentējam 

labo,  iepriecinošo. 

KOPĀ iepazinām šīs 

tradīcijas nozīmi. KOPĀ 

simboliski sūtījām baltas 

domas Latvijai. KOPĀ 

rakstījām katrs savu 

laimes vēlējumu Latvijai.               

KOPĀ  

BŪŠANAS 

SVĒTKI 
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Lexus hibrīdautomašīnu kampaņas ietvaros 13. maijā mūsu skolas 7.-11. klašu audzēkņiem bija 
iespēja piedalīties informatīvi izglītojošu mācību nodarbībā par tehnoloģijām un inovācijām, kuru vadīja 
Pauls Irbins un Kristaps Skutelis. Viesi pēc lekcijas uzdāvināja skolai 5 grāmatas: "Skolēnu enciklopēdija", 
"365 dabaszinību eksperimenti", "Ilustrētā skolēnu enciklopēdija", "Nacionālie parki un rezervāti Latvijā" un 
"Periodiskās fabulas. Ķīmisko elementu raibie piedzīvojumi". Grāmatas papildinās skolas bibliotēkas krājumu 
un būs pieejamas visiem lasītājiem. 

Pauls Irbins izveidojis bērnu zinātnes centrus "Z(in)oo" Cēsīs, "Zili Brīnumi" Rīgā, "Lielvārdi" Lielvārdē 
un organizējis pirmās Latvijas kosmiskās zondes "Zinoo-1" palaišanu. Viņš ir pirmā Baltijas kosmosa festivāla 
organizators. Riebiņos Pauls Irbins stāstīja gan par iepriekš minētajiem zinātnes centriem, gan par to, kā tie 
palīdz paplašināt zināšanu loku, gan par savu pieredzi kosmonautikas jomā. Kristaps Skutelis ir jauno 
tehnoloģiju entuziasts un zinātājs, kurš pastāstīja par tehnoloģiju izmantošanu grāmatu lasīšanā, kā arī par to, 
kā tās noder karjeras izaugsmē. 

Abi ciemiņi uzsvēra lasīšanas nepieciešamību un nozīmi pašizaugsmē, intelekta un domāšanas 
veidošanā, cilvēka redzesloka un vārdu krājuma paplašināšanā. Bija ļoti interesanti klausīties, jo lektori runāja 
bērniem saprotamā valodā par lietām, kuras interesē jauniešus. Abi uzsvēra to, ka nevajag baidīties sapņot. 
Bet, lai sapņi piepildītos, nevajag sēdēt un gaidīt, bet jādara viss iespējamais, daudz jāstrādā un jāmācās. 

Pauls Irbins piedāvāja uzdot viņam jautājumus, trīs labāko un interesantāko jautājumu autori saņēma 
balvu – jebkura zinātnes centra apmeklējumu par brīvu. Laimīgie ir Jegors Gorbans (8.kl.), Artis Pastars (7.kl.) 
un Artūrs Stabulnieks (11.kl.).  

Paldies ciemiņiem par aizraujošiem stāstiem un dāvanām, paldies visiem skolēniem!  
Anna Meluškāne, Riebiņu vidusskolas bibliotekāre 

17. maijā 10. un 11.kl. skolēniem bija 

iespēja iepazīt  Latgali no amatu prasmju skatījuma. 

 Preiļu 1. pamatskolas muzejā tika apmeklēta 

kalēja amatam veltīta izstāde „Kalējs kala, smēde 

dedza...”. Silvija Ivanovska, muzeja  izglītojošā darba 

un darba ar apmeklētājiem vadītāja, atraktīvi parādīja 

gan senos kalēju darinājumus, gan mūsdienīgus 

priekšmetus. Kalēja amats ir sarezģīts, bet 

galarezultāts ir iespaidīgs – metālkalumi, darbarīki, 

sadzīves priekšmeti un rotas.  Akcentēti tika ar amatu 

saistītie nosaukumi, tai skaitā arī latgaliski. Jaunieši 

novērtēja kalēja darba  smagumu,  meistaru pacietību 

un prasmes. 

 Preiļu Galvenajā  bibliotēkā pulcējāmies uz Vijas Kudiņas, Aglonas maizes muzeja saimnieces, lekciju 

par Latgales tradicionālo virtuvi.  Tā bija projekta  “Maizīt’-mana bagātība” aktivitāte, ko īsteno Preiļu un 

Riebiņu novada TIC.  

 Krupnīks, veisteknis, kļockas ….. ne visi jaunieši to bija dzirdējuši.  Stāstījumu īpašu  padarīja Vijas 

dzirkstosā latgaliešu valoda ar ticējumiem, bērnības atmiņām un dzīves pieredzi. Mūsu skolēni caur Vijas Kudi-

ņas sirsnību, gudrību un patiesumu stāstījumā izjuta latgalisko viesmīlību un vienkāršību.  

 Mājās devāmies ar pārdomām, ka cilvēku bagātu dara arī viņa prasmes un zināšanas, kā arī pozitīvā 

attieksme, ko var nodot apkārtējiem.  

 Paldies direktorei Inetai Anspokai un skolotājai Innai Zenovjevai par piedāvājumu un iespēju 

sajust latgalisko un patieso.                                                   Mājsaimniecības skolotāja Ruta Vjakse 
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Sabirst saule pureņu ziedos. 

Piesūcas viss ar pavasari. 

Sirds iepukstas straujāk 

Kā brāzmaina vēja 

Piepūstas buras... 
 

Un ne tikai tāpēc, ka pavasaris. Arī 

tādēļ, ka klāt Zvaniņa svētku diena. 

 Pēdējais zvans ir īpašs. Ar savu 

stāstījumu par aizvadītajiem skolas 

gadiem, ar atmiņām par priekiem un 

b ē d ā m ,  s a s n i e g u m i e m  u n 

palaidnībām, ar vieglām skumjām un 

nostaļģiju, ar skaistu svētku sajūtu. 

Tāda diena 13.maijā bija arī mūsu 

skolas devītajiem ar skolotāju 

N a t ā l i j u  S m u k š u  u n 

divpadsmitajiem ar skolotāju Rutu 

Vjaksi.  

No paša 

rīta skolā valdīja tā 

jaukā sajūta, ka 

tūlīt, tūlīt notiks kas 

nebijis, satraucošs, 

brīnišķīgs. Lūk, 

g a v i ļ n i e k i  – 

s a v i ļ ņ o t i  u n 

gaidpilni – devās uz 

zāli, kur tos gaidīja 

skolotāji, vecāki, skolasbiedri. Jā, un tā nebija ierastā, ikdienišķā zāle. Goda vietas, meijas, zvans, mūzika – viss bija 

citādi. Arī daudzkrāsainie ripuļi it kā atgādināja – viss rit uz priekšu, arī skolas laiks. 

Visvairāk tieši par to tika runāts un arī izdziedāts 

svinīgajā pasākumā. Kāds skolas laiks bijis, kādas 

dzīves gudrības šajos gados nākamie absolventi ir 

iemācījušies un kā tas palīdzēs veidot katram savu 

nākotni. Par to runāja gan skolas direktore Ineta 

Anspoka, gan 1.klase ar audzinātāju Silviju 

Avotiņu. Savus vēlējumus skolas beidzējiem teica 

un simboliskus zvaniņus dāvināja astotās un 

vienpadsmitās klases audzēkņi. Viņi bija arī tie, 

kas kopā ar savām audzinātājām Mārīti Pokšāni, 

Āriju Bergmani-Sprūdžu un Innu Zenovjevu 

bija gādājuši par īpašu svētku atmosfēru saviem 

vecākajiem skolasbiedriem. 

Kā jau ierasts, devītie un divpadsmitie šajā reizē teica arī daudzus paldies – administrācijai, skolotājiem, 

tehniskajam personālam, vecākiem un klases audzinātājām.  

Paldies arī jums, devītie un divpadsmitie, ka esat bijuši te, savā dzimtajā pusē, ar saviem labajiem darbiem 

veidojuši mūsu 

skolas pozitīvo tēlu 

sabiedrībā, ar savu 

veikumu darījuši 

atpazīstamu skolu un 

novadu visā Latvijā! 

Mēs priecāsimies, ja 

jūs Riebiņus par 

savām mājām 

sauksiet arī turpmāk. 

Rita Pudāne,  

direktora vietniece   
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 Pieteikumā rakstīts “Pagājušajā gadā mūsu skola tika renovēta un ir kļuvusi vizuāli ļoti 

pievilcīga. Par nožēlu darbu gaitā tika izpostīti daži 

stādījumi, tāpēc mēs gribētu 

veidot jaunu stādījumu rindu 

– kalnu priedītes pamīšus ar 

peoniju krūmiem gar skolas 

celiņa  vienu malu. Tā ir 

saulaina vieta, kuru bērni 

izmanto pastaigām, atpūtai 

un rotaļām. Tās ir pēdas, 

kuras mēs gribētu atstāt 

savai skolai.” Pirmais darbiņš 

paveikts! 

Mini Ideju konkursa "Krāsainās Bumbas dod iespējas jauniešiem 2016" 

rezultāti liecina, ka Riebiņu vidusskolas skolēnu pašpārvalde skolotājas 

Silvijas Avotiņas vadībā ideja "PĒDAS" guvusi finansiālu 

apstiprinājumu. Apsveicam! Jauniešu idejas mērķis ir apvienot 

patīkamo ar lietderīgo, atstājot aiz sevis labu darbu un interesantu 

notikumu pēdas. Konkursu organizē un atbalsta Viduslatgales 

Gaidīsim ziedu laiku tīrā un sakoptā vidē!  

Kad zeme mostas, ieskanas gājputnu mājās 

atgriešanās gaviles, koku dzīslās aizsākas sulu dzīvīgais 

ritējums. Katrs vissīkākais asniņš laužas ārā un sapņo par 

silto, priecīgo pavasari… Pavasaris ir laiks, kad jūtama arī 

cilvēku rosība. Tas ir laiks, kad sākas visi apkārtnes 

sakopšanas darbi. Skolas apkārtnes sakopšana nav sveša 

arī Riebiņu vidusskolas saimei. Klašu kolektīvi atrada 

laiku un centās paveikt iecerēto, sakopjot savu iedalīto 

teritoriju.  Paldies par atsaucību un piedalīšanos! 

EKO programmas vadītāja Sanita Upeniece 
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EKO PROGRAMMAS ietvaros skolā tiek 

organizēti dažādi konkursi un akcijas. Jau rudenī 

izskanēja aicinājums skolēniem piedalīties izlietoto 

BATERIJU vākšanas konkursā. Šajā mācību gadā 

esam savākuši un nodevuši 32,1 kg bateriju.  

Skola aicināja vākt arī visa veida nolietotās, salūzušās 

un nokalpojušās ELEKTROIERĪCES. Esam bijuši 

diezgan atsaucīgi un kopā nodevām 1 tonnu un 638 

kg nolietotās tehnikas. Aktīvākie skolēni un viņu 

vecāki: Lāsma Jurkāne – 4.kl., Alvis Pastars – 9.kl., 

Viktorija Pauniņa – 7.kl., Viktorija Nagle – 4.kl., 

Sintija Verza – 5 b.kl., Andrejs Gorins – 2.kl., 

skolotāji: Ineta Anspoka, Inna Kabare, Sanita 

Upeniece, Žanna Ļebedeviča. Paldies! 

Ar prieku paziņojam, ka ir 
atbalstīts  sporta skolotājas 
Mārītes Pokšānes 
pieteikums projektam 

“Sporto visa klase”.  Šajā projektā 2016./2017. mācību gadā piedalīsies 124 klases no 56 Latvijas 
novadiem – kopā 2286 dalībnieki – tagad arī no Riebiņu novada. 

Projektu organizē Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar 
pašvaldībām. Mācību programmu un metodiskos materiālus piedāvā 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.  Divas sporta stundas 
klasei notiek tāpat kā citiem, bet trīs – papildus. Viena no tām 
paredzēta stājas uzlabošanai un vispārējai fiziskajai sagatavotībai, 
otra – futbolam, bet trešā domāta nodarbībām peldbaseinā vai 
nodarbībām svaigā gaisā. Tā kā peldbaseina Riebiņos vēl nav, tad 
mūsu 3.klase vienu stundu nedēļā visu mācību gadu sportos ārā. 

Projekta jauno gadu uzsākot, notiek izloze, kurā ir iespēja 
l a imēt  spo r ta  ek ipē juma komplektu un futbola bumbu 
komplektu. Mūsējiem šoreiz paveicās, un esam starp tām nedaudzajām klasēm, kuras laimēja  futbola 
bumbas. 

Vērtīga pieredzes apmaiņa bija ekoskolu satikšanās, 

iepazīšanās un mājas darbu prezentācijas par savu 

skolu, kas notika Dricānos. Savukārt darbojoties 

dažādās radošajās un izzinošajās darbnīcās, skolēni 

pārbaudīja savas 

zināšanas, prasmes, iemaņas un radošumu.  

Aktīvu dalību ņēma Anastasija 

Kuzmenko, Andrejs Holopovs, Aļona 

Smoļina, Jūlija Vaivode, Laura 

Stabulniece, Viktorija Grikova un 

skolotāja Sanita Upeniece. Paldies skolas 

direktorei par atbalstu un novada domei par 

transporta pakalpojumiem. 

EKO skolu programmas koordinatore  

Riebiņu vidusskolā S.Upeniece 
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Dagdā jau trešo reizi norisinājās starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju un 

modes teātra festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!”. Ar speciāli šim pasākumam 

gatavotiem priekšnesumiem skatītājus priecēja Dagdas novada izglītības iestāžu 

audzēkņi, kaimiņu novadu skolēni.  Uz Dagdas pilsētas parka skatuves kāpa arī kolektīvi 

no Lietuvas, Baltkrievijas un Igaunijas. Pasākuma laikā tika godinātas un īpaši izceltas 

ģimenes, kuras izvirzīja novada izglītības iestādes, notika vizuālās mākslas konkursa 

“Muna tautys dzīsme kruosu volūdā” laureātu apbalvošana. Pasākuma apmeklētājiem 

bija iespēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās un atrakcijās, kā arī satikt iemīļotu 

multfilmu varoņus. Festivāla laikā darbojās izstāde-pārdošana.  

Paldies Riebiņu vidusskolas 9.-11. klašu deju kolektīvam un  vadītājai Anitai Randarei par 

interesantiem un krāšņiem priekšnesumiem! Visiem gūtas pozitīvas emocijas. 

       

Skaistā dienā un burvīgā atmosfērā noritēja otrais „Kross ar Anitu Kažemāku”. 

Šoreiz dalībnieku skaits bija pāri 90. Skrējēju pulkam no Riebiņu, Preiļu novadiem 

piebiedrojās Līvānu sporta kluba pārstāvi. Visvairāk dalībnieku bija uz 1000m distanci 

zēniem 2005.-2006.g.dz. 11 mūsu skolas skolēni tika aicināti uz goda pjedestāla. Bet šis 

pasākums nevienu neatstāja bez dāvanas. Anitas sarūpētais- „Venden” ūdens, biezpiena 

sieriņš ‘Mazulis’, kā arī spēka putra ar tēju 

no Riebiņu vidusskolas virtuves bija katram 

dalībniekam. Daudzi atzina, ka šī tradīcija 

jāturpina, jo ir skaisti būt un vērot, ka esam 

kopā un spējam cīnīties, priecāties būdami 

dažādu paaudžu pārstāvji. Kā kuplākā 

ģimene Guntara Ormaņa piemiņas balvu saņēma Adamoviču 

ģimene. Četri šīs ģimenes pārstāvi skrēja, bet viens veiksmīgi 

meta bumbu grozā. Paldies  lieliem un maziem tiesnešiem par 

kvalitatīvu darbu un organizatoru komandai par profesionālu 

attieksmi. 
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Katra kolektīva dzīvē ir lieli notikumi. Folkloras kopai „Jumalāni” tas ir bērnu un jauniešu folkloras 

kopu programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālais sarīkojums. Pateicoties darbībai šajā programmā, esam 

bijuši Turaidā, Rīgā, Kuldīgā, Alsungā. Šogad ceļš veda uz Saldu, kur 32.bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā 

eimu, pulkā teku” risinājās sadarbībā ar Saldus novada svētkiem. 

Tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” 

vadītāja Māra Mellēna saka tā: „Programmas un folkloras svētku mērķis ir saglabāt, apgūt, pārmantot un 

popularizēt Latvijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību, vienlaikus dodot iespēju bērniem un jauniešiem 

piedzīvot kopā būšanas prieku dziesmā, kopīgā muzicēšanā, dejošanā, stāstu stāstīšanā un to uzklausīšanā, sastopot 

dažādu novadu draugus un 

apgūstot viņu mantotās tradīcijas 

un apgūto pieredzi.” 

Lai kļūtu par Nacionālā 

sarīkojuma dalībnieku, folkloras 

kopas dalībniekiem rosīgi 

jādarbojas visu gadu. Tā bija arī 

šogad. 29.aprīlī ar savu septiņu 

minūšu programmu „Jam, buoleņi siermu zyrgu” ļoti veiksmīgi demonstrējām Dienvidlatgales novada skatē un 

saņēmām I pakāpes diplomu. Līdz tam bija konkursu „Teci, teci, valodiņa”, „Rotaļnieks”, „Dziesmu dziedu, kāda 

bija”, „Klaberjakte”, „Vedam danci”, „Anekdošu virpulis” pusfināli, fināli, kuros mūsu folkloras kopas dalībnieki 

rādīja lielu ieinteresētību, lielisku sagatavotību un vērā ņemamu meistarību. 

Tā kā folkloras jomā šis bija zirga gads, līdzi ņēmām arī sagatavoto programmu par zirgiem, iemācītās 

tautas dziesmas, rotaļas un citas gudrības, kas saistās ar zirgiem, kā arī pašus „zirgus”- piemīlīgo ķēvīti un brašo 

ērzeli. 

Saldū pavadītās divas dienas bija ļoti piesātinātas. Vispirms, tikko ieradušies un iekārtojušies naktsmītnē, 

steidzāmies uz svētku gājienu, kurā piedalījās ne tikai folkloras festivāla dalībnieki, bet arī ļaudis no visa Saldus 

novada. Kopā gājienā bija gandrīz 4000 dalībnieku. Ir īpaši saviļņojoši bija dzirdēt kādu skatītāju uzsaucam: 

„Sveiciens „Jumalāniem”!” vai arī sakām: „Cik jums skaisti puķu pušķīši!” 

Pēc svētku atklāšanas vienuviet ar citām labākajām Latvijas folkloras kopām mēs rādījām savu 

programmu pie Saldus Mūzikas un mākslas skolas. Vēlāk Vera Guļbenova, kas ir vairākkārtēja konkursa 

„Dziesmu dziedu, kāda bija” laureāte individuālajā dziedāšanā, un Viktorija Pauniņa, Evija Bergmane-Sprūdža, 

Evelīna Upeniece, Vera Guļbenova, Sintija Verza, Himēna Dzene, Angelika Zakutajeva, Samanta Loseva, 

Latgales meiteņu  deju „Sorkonais(i) duobuleņš” un „Sieju mirtys, sieju rūtys” konkursa laureātes, piedalījās 

uzvarētāju koncertā „Zvaigžņu deķis”. Vakarā iesaistījāmies „Rotaļu vijā Latvijai”, Stāstu un danču laikā, kā arī 

skatījāmies brīvdabas kino. 

Arī otrās dienas programma bija visai piesātināta, jo jau pusdesmitos bija jābūt Kalnasētas estrādē uz 

spēļu rītu “Soļiem, rikšiem, aulekšiem”. Mēs esam lepni, ka šogad mēs ne vien piedalījāmies citu organizētajās 

aktivitātēs, bet arī paši vadījām mums uzticēto rotaļu staciju „Ļokuošona”. Daudziem Latvijas novadu bērniem 

iemācījām savas sacīkšrotaļas, ar ko esam īpaši citu vidū. 

Aktīvajam rītam sekoja tradicionālais novadu koncerts, kur izjutām ikviena novada folkloras kopu 

vienotību. Koncertam atvēlētās divas stundas pagāja ātri, un tad noguruši, bet laimīgi un gandarīti atsveicinājāmies 

cits no cita līdz nākamajam maijam.                        

Rita Pudāne, folkloras kopas „Jumalāni” vadītāja 
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 26.maijā, atsaucoties uz Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas lielisko 

piedāvājumu, vidusskolēni bezmaksas izspēlēja pasaulslaveno, pasaulē pārdotākā bestselleru 

autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli 

"Cashflow". Spēli vadīja profesionāls spēles 

vadītājs Toms Vītols. Viņš izskaidroja spēles 

gaitu, interesanti, 

aizraujoši vadīja spēli 

un palīdzēja izprast 

sarežģītākos aprakstus un 

terminus angļu valodā. Ar 

šādas spēles palīdzību 

iespējams ātri apgūt naudas 

pamatus mūsdienu finansiālajā 

pasaulē, labāk izprast naudas 

nozīmi, kā arī plānot savas 

finanses. Jaunieši aizrautīgi 

darbojās vairāk kā 4 stundas, 

ieguva jaunu pieredzi, 

zināšanas un pozitīvas 

emocijas.   

 CSDD sacensību „Jauno satiksmes dalībnieku forums” pirmās kārtas posms šogad notika 26.maijā 

Preiļos. Uzvaru izcīnīja Riebiņu vidusskolas komanda „Ceļotāji”: Ēriks 

Ļeonovs, Artjoms Kitajevs, Evelīna Upeniece, Sintija Verza; skolotāji – 

Inna Zenovjeva, Valērijs Jurkāns. Komanda „Ceļotāji” automātiski iekļūst 

otrajā kārtā un pretendē uz galveno balvu.  Jaunajiem velosipēdistiem 

s a c e n s ī b ā s  b i j a jādemonstrē teorētiskās zināšanas par 

ceļu satiksmes noteikumiem, jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, 

jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jāveic praktiskā braukšana.  

 
Skolas saime komandai novēl veiksmi Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku sacensību 2.kārtā,  

kas notiks Biķernieku kompleksajā sporta bāzē 1. un 2.jūnijā. 

Roberts T. Kijosaki ir pasaules mēroga bestsellera „Bagātais tētis 

nabagais tētis” autors. Paralēli šai grāmatai Roberts Kijosaki radīja 

galda spēli CASHFLOW, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri 

apgūt naudas plūsmas ceļus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Roberts 

pāris gadus nostrādāja korporācijā Xerox, bet 1977. gadā nodibināja 

savu pirmo komercuzņēmumu - neilona kabatas portfeļu Velcro 

ražotni. Šis produkts kļuva par visā pasaulē pazīstamu preci un pāris 

gados ienesa miljoniem dolāru lielu peļņu. 1985. gadā viņš nodibināja 

starptautisku izglītības kompāniju, kurā komerczinības un investēšanas 

iemaņas apguva daudzi tūkstoši studentu no visas pasaules.1994. gadā 

Roberts savu uzņēmumu pārdeva un 47 gadu vecumā aizgāja pensijā, 

lai pilnībā nodotos investēšanai. 

Programmas “Esi līderis” vadītāja Sandra Eiduka 

CSDD katru gadu ar īpašām sacensībām jaunajiem velosipēdistiem veicina drošību uz ceļiem. Katrs, 

kurš ir piedalījies un ieguvis jaunas zināšanas un prasmes, pēc tam var justies daudz pārliecinošāk un 

drošāk uz ceļiem gan pilsētās, gan ārpus tām. „Jauno satiksmes dalībnieku forumu”, lai uzlabotu 

skolēnu zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošībā, CSDD rīko jau 23.gadu.  

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnlsq-lP_MAhXId5oKHY8SAcIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lubana.lv%2Findex.php%2Flv%2F2015-04-07-17-02-45%2Fjaunumi-novada%2F467-ikgadejas-csdd-jauno-velosipedistu-sac
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAt8TlnP_MAhUqJJoKHQXgBswQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.richdad.com%2Fapps-games%2Fcashflow-classic&psig=AFQjCNH7E73X5gOs2foaM68hnL3ISWbkeQ&ust=1464609245479047
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 "ZZ Čempionāts" ir sacensības starp klasēm visā Latvijā, kurās 

pārbauda klases drosmi, cīņassparu, atjautību, radošumu un 

vienotību. Šogad  "ZZ Čempionāts" 

norisinājās jau 10.gadu. 28.maijā 

Jūrmalā notika sacensību "ZZ Čempionāta" 2016 

„ZZ čempionāts”- lieliska iespēja atpūties un pārbaudīt savus spēkus klasei!  

Ar klasi nebijām domājuši, ka tiksim „ZZ čempionāta” pusfinālā, un kur nu vēl finālā! 

No 2000 komandām tikai 180 klases tika to labāko sarakstā, kas 28.maijā devās uz 

Jūrmalu, lai cīnītos par galvenajām 

balvām. Mēs bijām to laimīgo vidū! 

Diena bija lieliska, saule, patīkams 

vējiņš un, protams, jūra! Kas var būt 

labāks par to mācību gada 

noslēgumā? Sākoties „ZZ 

čempionātam” 5000 skolēnus 

uzrunāja mūsu augsti godājamais 

prezidents, veselības ministrs un, 

protams, pasākuma organizatori. Visas 

dienas garumā mana klase mērojās 

spēkos ar citām skolu klasēm gan 

stafetēs, gan prāta spēlēs, gan kāpjot 

augstajā tornī. Jau pēc pirmās uzdevuma veikšanas visi skolēni bija izmirkuši, bet tas 

viņus ļoti priecēja! Skolēniem bija iespēja izmēģināt kopā braukt piepūšamajā laivā, 

kad visa vadība ir tikai viņu pašu rokās. Pēc sacīkstēm visi peldējās jūrā un priecājās 

par brīnišķīgo iespēju 

atpūsties. Šajā dienā 

mēs ļāvām skolēniem 

būt patstāvīgiem un 

tikai atbalstījām viņus 

ar saucieniem un 

padomiem. Visas 

dienas garumā fonā 

skanēja lieliska mūzika, 

paralēli sacensību 

norisei uzstājās grupas. 

Skolēni un mēs ar 

skolotāju Skaidrīti 

jutāmies vienkārši 

grandiozi! 

Uzskatām, ka tā 

ir lieliska iespēja 

piedalīties šādā 

čempionātā, jo, kopīgi veicot uzdevumus, radās klases vienotības sajūta un 

uzlabojās attiecības visu skolēnu vidū. Pēc šī pasākuma mūsu klasē ir aktuāla devīze 

„Viens par visiem un visi par vienu”!                                                         

Klases audzinātāja Antra Molčanova 
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28. maijā Riebiņu vidusskolas jauniešu deju 

kolektīvs devās uz Ludzu, kur  notika Tautas 

deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. Tas 

pārsteidza ar savu vērienīgumu. Ludzas pilsētā 

ieradās 4769 dejotāji no visas Latvijas. Svētku 

programmā piedalījās 253 kolektīvi no 32 

novadiem un 6 mūsu valsts pilsētām. 

Riebiņu novadu pārstāvēja 3 deju kolektīvi. 

Pirms koncerta notika pulcēšanās Ludzas 

pilskalnā, kur sākās svinīga festivāla atklāšana, 

visu novadu sasaukšanās un 

grandiozs svētku gājiens no 

pilskalna līdz parka estrādei. 

Ludzas parka estrādē notika 

deju lielkoncerts.  Pavadot 

laiku šajā pilsētā, mēs 

priecājāmies un apbrīnojām tās 

skaistumu un viesmīlību. 

Patiess prieks par tik sakoptu 

Latgales pilsētu. 

Riebiņu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes komanda ir realizējusi projektu „Pēdas”. Šis projekts tapa pateicoties 

Viduslatgales pārnovadu fonda Jauniešu ideju laboratorijas rīkotajam ideju konkursam „Krāsainās bumbas dod 

iespēju jauniešiem.” Varbūt jau esat pamanījuši mazu, ņipru priedīšu rindu starp pavasara karalienēm peonijām? 

Tas ir mūsu sveiciens savai skolai. Jauki, ka stādīšanas talkā piedalījās ne tikai skolēni no parlamenta, bet arī citi 

skolas talcinieki, jo mērķis jau mums visiem viens – lai skolas apkārtne kļūtu arvien skaistāka. 

     27. maija rītā 16 veloentuziasti 

posās plānotajā ekspedīcijā, kuras 

mērķis bija ne tikai labi pavadīt 

iepriekšpēdējo skolas dienu, bet arī 

sakopt peldvietu pie Ostrovas ezera,  

iepazīties ar interesantiem Latgales 

cilvēkiem, pārbaudīt savus spēkus 

un izturību. Viss plānotais mums 

izdevās, tikai talkot nesanāca, jo 

laikam jau cilvēki mainās un mainās 

arī viņu attieksme pret dabu – gan 

Ostrovas ezera, gan Feimaņu ezera 

peldvietas bija tīras, kārtīgas un 

sakoptas. Paldies, atpūtnieki! 

      Brauciena laikā mums bija iespēja paviesoties Viktora Boļšakova retro automašīnu un tehnikas pasaulē. Ar šo 

savu vaļasprieku Viktors sācis nodarboties 18 gadu vecumā, tagad viņam 50, bet kolekcija turpina augt un 

darboties griba nav mazinājusies. Mūsu zēniem tur bija ko redzēt un apbrīnot. Tālāk četru pakalnu ceļš uz 

Feimaņiem bija atklājums pat Silajāņu zēniem, kuri dzīvo turpat, bet pa šo ceļu nekad nebija braukuši. Feimaņos 

bija plānota stundu gara tikšanās ar Latgales karoga idejas autoru, Feimaņu heraldikas nama izveidotāju Māri 

Rumaku. Vēlējāmies uzzināt, ko viņam nozīmē Latgale, kā arī  apmeklēt Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas 

katoļu baznīcu, kura ir viena no senākajām koka baznīcām Latgalē. Klausoties Māra stāstījumu un piemērot seno 

kaujinieku tērpus, divas stundas palidoja  nemanot.  

     Domāju, ka neviens no veloekspedīcijas dalībniekiem nenožēlo savu izvēli par labu braucienam. Jā, nobraukt 

vienā dienā turpat 50 kilometrus nav viegli, bet apziņa, ka tu to esi paveicis, burvīgā  Latgales  daba, negaidīto 

šķēršļu pārvarēšana, (paldies visiem, kuri palīdzēja Diānai), iespaidi un tikšanās paliks atmiņā  kā interesantākais šī 

pavasara piedzīvojums ar pievienoto vērtību.                                                    Direktora vietniece Silvija Avotiņa 
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„Manu jaunu dienu zeme…”       (Rainis) 
 

 

Riebiņu vidusskolas 6., 7. un 8. a klases skolēni nesen atgriezās no ekskursijas pa Raiņa 

vietām Latgalē. Mācību ekskursija bija iespējama, pateicoties Monreālas latviešu biedrības 

rīkotajam ekskursiju konkursam „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi! ”. Jāpiebilst, ka Riebiņu 

vidusskolai tāda iespēja bija dota jau trešo reizi.  

Ekskursijas mērķis: iepazīstināt skolēnus ar izcilā dzejnieka Raiņa dzīvesvietām Latgalē, 

apmeklēt Latvijas novadus un muzejus, radot interesi par muzejiem kā kultūrvēstures materiālu 

krātuvēm un glabātavām. 

Šoreiz mēs bijām izvēlējušies Raiņa vietas Latgalē, jo šis mācību gads sākās ar Raiņa un 

Aspazijas jubilejas svinībām 2015. gada 

septembrī, tāpēc loģiski bija mācību gada 

beigās apmeklēt izcilā latviešu dzejnieka 

dzīvesvietas, kuras atrodas samērā netālu no 

Riebiņiem. 

Tadenava- Jāņa Pliekšāna dzimšanas 

vieta – mūs sagaidīja ar dzestru rītu un svaigi 

krāsotām grīdām. Un nav brīnums, jo muzejs 

pēc remonta gatavo savus atklāšanas svētkus 

šī gada jūlijā. Gide mums pastāstīja par Raiņa 

vecāku ienākšanu Tadenavā, par netālo 

Varslavānu māju un leģendāro 

pirtiņu, kurā Jānis Pliekšāns ir nācis 

pasaulē. Novērtējām padarīto, 

devāmies tālāk uz Randeni.  

Randenes māju vairs nav, bet ir 

piemiņas vieta un Daugava - 

likteņupe ne tikai Raiņa dzīvē, bet 

arī visas Latvijas vēsturē. Skolēniem 

tika pastāstīts par topošā rakstnieka 

vērojumiem, tikšanos ar 

plostniekiem, stāstiem un likteņiem, 

kas vēlāk tika atspoguļoti Raiņa 

darbos („Pūt, vējiņ(i)!”, „Daugava”). Atmiņu brīdis bija emocionāls, jo garām klusu plūda varena 

upe. 

Raiņa stunda Berķenelē paskrēja nemanot. Atraktīvas gides vadībā izstaigājām Raiņa 

dārzu un ziedojām veselībai, labklājībai, veiksmei un mīlestībai, saticībai ģimenē un draudzībai. 

Pastaigas laikā bija dažādas aktivitātes un vingrojumi. Mums likās pievilcīga Raiņa māja ar savu 

funkcionalitāti un mūsdienīgumu, ar iespējām turp atbraukt un veltīt sevi radošam procesam.  

 No Berķeneles ceļš veda uz Daugavpili, tikai vēsturiski mēs vispirms nokļuvām Grīvā, kas 

Raiņa laikā bija pilsēta, un tur topošais dzejnieks iesāka savas skolas gaitas Grīvas vācu skolā 

(tagad Raiņa 6. vidusskola). Tajā laikā arī tika uzrakstīts pirmais dzejolis. 

 Iepazīšanos ar Raiņa dzīvesvietām Latgalē noslēdzām Jasmuižā, šajās mājās Rainis pavadīja 

vasaras, kad mācījās Rīgas ģimnāzijā. Gleznainā apkārtne vilina atrast vientuļu nostūri un ļauties 

pārdomām, dzejas lasīšanai, gleznošanai. Muzeja ekspozīcijā ir autentiskas lietas, tā ir pēdējā 

Raiņa dzīvesvieta Latgalē. Kaut kur Aizkalnes pusē Jānis Pliekšāns arī satika to cilvēku, kura 

vārds tad arī kļuva par Raiņa pseidonīmu (tā mums pastāstīja gide). Skanēja Raiņa dzeja. 
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Muzeja telpās mēs apskatījām arī divas interesantas izstādes. Lielajā zālē mūs iepazīstināja 

ar Latgales keramikas vēsturi, bet mazajā zālē bija jauna ekspozīcija: senie amati Latgalē. Tā bija 

saikne ar Raiņa laiku, jo visas apskatāmās lietas bija dzejnieka ikdienas liecinieces. 
 

Ekskursijas dalībnieki dalījās ar saviem 

iespaidiem pēc ekskursijas. 

Es redzēju vietas, kur agrāk dzīvoja Rainis, visas 

mājas bija skaistas, bet visvairāk man patika 

Berķenelē. Melisa. 

Man patika visa ekskursija. Bija 

ļoti interesanti. Mareks. 

Redzēju Raiņa bērnības vietas. 

Patika pastaiga Berķenelē. Kristīne 

Man ļoti patika Jasmuiža un 

Berķenele. Margarita 

Redzēju Raiņa dzīvesvietas. 

Patika Berķenelē, īpaši mājas otrais 

stāvs, kurā var rīkot nometnes. Karina 

Kopumā ekskursija bija interesanta, bet 

Berķeneles apmeklējums man patika visvairāk, 

jo tur bija interesanta ekskursija pa muzeju un 

dārzu, gide bija parūpējusies par uzdevumiem 

un jautrību. Raivis. 

Visvairāk man patika Jasmuižā, jo tur mēs šūpojāmies, 

skatījāmies multfilmu, apskatījām māla traukus. Dominiks 

Ekskursijā es redzēju vairākas Raiņa mājas, tās  bija lielas 

un skaistas, tur bija arī interesantas izstādes. Angelika 

Visvairāk man patika Berķeneles muiža, kurā bija dažādas 

skulptūras un interesantas telpas. Juris 

 Mēs esam bezgala pateicīgi dotajai iespējai – 

ekskursijai, un sakām lielu paldies konkursa rīkotājiem - 

Monreālas latviešu biedrībai par konkursu kā tādu un par to, 

ka mūsu projekts tika akceptēts, Riebiņu vidusskolas 

direktorei Inetai Anspokai par palīdzību ekskursijas 

organizācijā un individuālajam uzņēmējam Georgijam 

Kovaļkovam par sniegtajiem transporta pakalpojumiem 

ekskursijas laikā. 
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Pirmajā skolas gadā mazajiem 

pirmklasniekiem daudzas lietas notiek pirmo 

reizi - 1. septembris, pirmais brīvlaiks, pirmais klases vakars, pirmā liecība. Arī kopīgais klases 

pārgājiens visiem kopā ir kaut kas nebijis un īpašs. Tas parāda, cik draudzīgi, izpalīdzīgi, 

izturīgi, arī paklausīgi esam iemācījušies būt. 

        

  

 

 

Lai iepazītu lielo pasauli, ir jāsāk ar savu tuvāko 

apkārtni, tāpēc savā pirmajā pārgājienā vienmēr 

dodamies izpētīt Riebiņus – zirgu staļļus, parku, veco 

skolu, apmeklējam ūdens attīrīšanas iekārtas. Šogad 

pārgājiena organizēšanā iesaistījās Naura ģimene. 

Krusttēvs Imants sarūpēja busiņu, lai mēs varētu apskatīt 

Pastaru vējdzirnavas, bet mamma Inga un tētis Arnis 

laipni mūs uzņēma savā zemnieku saimniecībā „Puduļi”. 

Lielākā daļa bērnu kūtī, kurā mitinās 66 govis, bija pirmo 

reizi. Starp citu, Nauris var pabarot 30 govis – labs palīgs 

mammai un tētim! Aplūkojuši fermu, 

iepazinušies ar govju slaukšanas 

iekārtām, sēdāmies zirga pajūgā un braucām 

mērīt MILZU akmeni, kura apkārtmērs vien ir 14, 50 metri. 

Vai tik nebūs lielāks par slaveno Nīcgales akmeni? Pēc tam 

stādījām savu  pavasarī pie skolas atrasto un pašu izaudzēto 

kastanīti, ar norunu, ka 12. klasē brauksim apskatīt un 

izmērīt, cik liels 

izaudzis. Tad 

palīdzējām Naura 

mammai sēt ķirbjus, 

tad domājām 

gotiņām vārdus, tad 

sacentāmies virves 

vilkšanā un olu 

nešanā, tad mielojāmies ar tēta Arņa un onkuļa Oskara 

ceptajiem šašlikiem un mammas Ingas rabarberu plātsmaizēm, 

speķa pīrāgiem un citiem gardumiem, degustējām sierus,  

lēkājām uz batuta, iepazināmies ar trusi un mājas sargiem suņiem. Laiks pagāja tik ātri, ka mēs pat 

nokavējām skolēnu autobusu. Paldies mammām, kuras saprata, nedusmojās un atbrauca pēc savējiem.  

       Visas klases un 

sajūsmināto pirmklasnieku 

vārdā saku lielu paldies 

Puduļu ģimenei un visiem 

viņu radiņiem, par 

brīnišķīgo dienu, sirsnību, 

īsteni latgalisko viesmīlību, 

iniciatīvu un sadarbību, 

cerībā, ka  turpināsim 

sadarboties arī turpmāk.  

Audzinātāja Silvija Avotiņa 
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Veselības nedēļa šogad skolā sākās ar aktivitāti „Lec bumba vai lec 

pats!”, kas bija paredzēta 6.-11.kl. skolēniem. Futbolisti varēja parādīt 

savas prasmes bumbas žonglēšanā, savukārt citi – lēcienos ar 

lecamauklu. Uzsitām 343 reizes pa bumbu un uzlecām ar lecamauklu 

3361 reizi. No žonglētājiem vislabākais izrādījās Sandis Sparāns ar 

75 uzsitām piespēlēm. Koordinētākais un izturīgākais lēcējs, kurš 

uzstādīja grūti pārspējamu rekordu, bija Artūrs Stabulnieks, pēc 

kārtas nekļūdīgi uzlecot 366 reizes. Jāuzteic arī skolotāja Alla 

Solovjova ar teicamām 

lēkšanas prasmēm. 

 

Otrdienas aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā 

iesaistījās vides pulciņa skolotāja Sanita Upeniece ar 

saviem audzēkņiem. 1.-5. klašu skolēniem bija jāatpazīst 

dažādas ogas, jāatbild uz jautājumiem saistībā ar 

apkārtējo vidi un jāsašķiro sadzīves atkritumi „pareizajos 

konteineros”. Otrajā stacijā visi izlocīja kājas rotaļā 

„Sienāži”, kā arī labākie zīmētāji zīmēja klases mīļāko 

sporta veidu. Šķēršļu josla skolēnus pārsteidza ar 

dažādiem uzdevumiem, kas prasīja precizitāti, izveicību, 

un prasmi darboties komandā. Visiem īpaši patika uzdevums, kurā bija iespēja izbaudīt ūdens 

atrakcijas. 

Trešdien starpbrīžos bija iespēja mūzikas ritmos kopā ar Diānu Berovsku un skolotāju 

Skaidrīti Vulāni izvingrināt locītavas 

skolas pagalmā. Visvairāk sajūsmā par 

to bija sākumskolas skolēni. 

Ceturtdien liela daļa skolas 

saimes devās pārgājienos, izbraucienos 

ar velosipēdiem un ekskursijās.6-8.klašu 

kolektīvi devās uz Daugavpils 

Olimpisko centru, lai nopeldētu 2016 m. 

Piektdien, savukārt, notika 

brauciens ar velosipēdiem uz 

Feimaņiem, piestājot pie Ostrovas ezera, 

aplūkojot Boļšakovu retro 

mašīnu un motociklu 

kolekcijas, iepazīstot Māra 

Rumaka senlietu 

darinājumus un Latgales 

vēstures nozīmīgus faktus. 

Kopā tajā dienā nobraucām 46 km. Fotokorespondente 

skolotāja Silvija Avotiņa iemūžināja visa ceļojuma 

gaitu un visas dienas emocijas. 

Paldies visiem brīvprātīgiem un radošiem 

cilvēciņiem kas darbojās, lai pasākums izdotos 
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!!! Mūsu sasniegumi !!!   

 Paskrējis vēl viens mācību gads. Te rudens asteru smarža, un te jau vasaras ceriņi 

smaržo. Tāda sajūta, ka viss notiek spraigā sprinta skrējienā. Modernā pasaules gaita liek 

par sevi manīt un labi vien ir, jo kustībā ir dzīvība, darbības un ideju plūsma. 

Gandrīz aizvadīts noslēguma kontroldarbu, pārbaudes darbu un pēdējā mācību cēliena 

darbs. Līdz mācību gada beigām  tika uzkrāts pamatīgs apbalvojamo saraksts. Skolēni, 

jūs  veiksmīgi startējāt daudzās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta 

sacensībās.  Centīgs darbs nes augļus! 

Izsaku personīgu pateicību par labām un teicamām sekmēm mācībās 2015./2016. mācību gadā šādiem 

skolēniem pamatskolas un vidusskolas klasēs: 

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase Vidējais vērtējums 

1. Ritvars Vjakse 5.b 9,73 

2. Rasma Ormane 9. 9,63 

3. Gunda Pastare 12. 9,19 

4. Evija Bergmane-Sprūdža 5.a 9,09 

5. Elīna Cakule 11. 9,05 

6.-7. Anastasija Jemeļjanova 12. 9,00 

6.-7. Evelīna Upeniece 5.b 9,00 

8. Agnija Jemeļjanova 5.a 8,91 

9. Diāna Harlamova 9. 8,65 

10. Sintija Verza 5.b 8,64 

Izsaku personīgu pateicību par labām un teicamām sekmēm mācībās 2015./2016. mācību gadā       
šādiem skolēniem sākumskolas klasēs : 

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase Vidējais vērtējums 

1. Gunita Vjakse 2 10,00 

2. Viktorija Nagle 4. 9,78 

3. Dana Patrejeva 4. 8,89 

4. Lāsma Jurkāne 4. 8,78 

5. Gatis Pokšāns 2. 8,50 

6. Matīss Upenieks 3.a 8,33 

7. Katrīna Damba 2. 8,00 

8. Kārlis Kokins 2. 8,00 

9. Aleksandrs Rukmans 4. 8,00 

10.-11. Iļja Smoļins 4. 7,89 

10.-11. Sofija Vilcāne 4. 7,89 

Izsaku personīgu pateicību par aktīvo piedalīšanos skolas sporta dzīvē! 
Izsaku personīgu pateicību par panākumiem interešu izglītības programmu apguvē! 
Izsaku personīgu pateicību par aktīvu darbošanos un ieguldījumu skolēnu pašpārvaldes darbā! 

Klāt ir vasaras brīvdienas!  Novēlu izklaidēties, daudz peldēties, baudīt sauli! Neaizmirstiet arī par mācībām, lasiet 
grāmatas, vērojiet interesanto sev apkārt un par svarīgāko ziņojiet skolas avīzei! Saulainas un siltas brīvdienas!  
Izlaiduma klašu skolēniem vēlējumu izsaku Zentas Mauriņas vārdiem: „Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties 
un uzdrīkstēties!” 

 Ar cieņu, Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka   

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=12715:centigs-darbs-nes-auglus&catid=266&Itemid=387&lang=lv

