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Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.

Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.

Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.  

Bezrūpīgā vasara ar 
piedzīvojumu un jautrības mirkļiem 
ir beigusies! Klāt rudens ziediem 
rotātais septembris! 

Rubeņu pamatskola sagaida 
savus audzēkņus ar atjaunotām 
kāpnēm, izremontētu sporta inventāra 

noliktavu, sakārtotu darbmācības 
kabinetu, kur ir iegādāti divi jauni 
ēveļgaldi. Tā ir balva par to, ka mūsu 
skolas zēni ieguva divas 1. vietas 
starpnovadu mājturības olimpiādē. 
Tāpat izremontēta ir 3. un 4. klases 
mācību telpa. Skola ir saposta un 
sakārtota, lai bērni ar prieku varētu 
mācīties jaunajā mācību gadā. 

Šogad skolā mācīsies 51 
skolēns. Toties Rubeņu pirmskolas 
izglītības iestādē „Zelta sietiņš” 
kopējais audzēkņu skaits pieaudzis 
par 25 procentiem. Tas mūs visus 
iepriecina, jo nākošgad 1. klasē būs 
vairāk skolēnu. 

Kā parasti 1. septembra rīts 

sākās ar skolas direktores Ināras 
Kantānes apsveikuma vārdiem. 
Tāpat laba vēlējumus saņēmām no 
Rubenes pagasta pārvaldnieces 
Intras Kurmes un Jēkabpils novada 
domes pārstāves Ievas Jātnieces. 
Visjaukākie apsveikumi tika veltīti 1. 
klases skolniecei Sandrai Zvirgzdiņai. 

Skolas direktore sveica 
pagājušā mācību gada čaklākos 
skolēnus – kuriem izaugsme mācību 
darbā bijusi vislielākā. Naudas balvu 
ieguva 7. klases skolnieks Jānis Zālītis. 
Pateicības rakstus saņēma arī skolēni 
ar visaugstāko vidējo atzīmi — Mairis 
Rubiķis, Maija Nābuzda un Diāna 
Zālīte.
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Pēc svinīgās līnijas skolēni 
devās uz pirmo mācību stundu 
šogad, lai uzrakstītu novēlējumus 
klasesbiedriem, skolotājiem, vecākiem 
jaunajā mācību gadā. 

• Visu mūžu māte savus bērnus 
nes sirdī. Ar prieku, rūpēm, asarām un 
veiksmi, un izdošanos. Mīļie bērni un 
jaukā, gaišā, mīļā skola – jums ir paši 
foršākie, dzīvespriecīgākie bērni un 
skolotāju kolektīvs. Sirsnību, zināšanas, 
labsirdību, veselību!

•Novēlu jums, skolotāji, izturēt 
skolniekus un arī sapratni ar skolēniem!

•Es novēlu labus panākumus 
konkursos un labas sekmes mācībās!

•Skolotāji, es novēlu jums izturību, 
un lai bērni paliktu gudrāki!

•Lai priecīgs prāts un oma, lai 
labas atzīmes un daudz draugu.

•Novēlu gūt pēc iespējas vairāk 
zinības un būt visiem draudzīgiem, 
laimīgiem...

•Veiksmi, labas sekmes jaunajā 
mācību gadā!

•Lai jums labi, lai jums ļoti labi iet! 
•Prieku, gudrību, draudzību!
•Es novēlu daudz draugus un 

savām draudzenēm daudz veiksmes!
•Es novēlu, lai visi ir veseli un 

gudri! Es novēlu sev, lai man ir viegli 
mācīties!

•Es sev novēlu labas sekmes 
mācībās! Savai audzinātājai labu 
garastāvokli!

•Labas atzīmes! Vajag pabeigt 
labi skolu! Klausīt skolotājus!

•Māmiņ, lai tev laba veselība un, 
lai tu ilgi dzīvotu!

•Spēku, pacietību skolotājai un 
smaidīgus, paklausīgus bērnus!

•Esiet mīļi, paklausīgi, kārtīgi un 
čakli mācībās!

•Novēlu visai skolai, lai ir labas 
sekmes un liela izaugsme šajā 
mācību gadā!

•Es novēlu klasesbiedriem labas 
atzīmes!

•Dārgie vecāki! Es novēlu jums 
labu veselību!

•Es novēlu, lai visiem skolas 
bērniem būtu labas sekmes!

•Novēlu vecākiem izturību un 
savaldīt savus bērnus!

•Mīļie vecāki! Es jums novēlu 
izturību, veselību, iecietību un 
sapratni!

•Jaukie skolotāji, lai jums veicas 
mācīt skolotājus!

•Veiksmi jaunajā mācību gadā 
visiem skolas skolēniem! Lai visiem 
9. klases skolēniem labas sekmes 
eksāmenos!

•Lai visi ir laimīgi!
•Es vēlu, lai visiem būtu labas 

stundas!
•Vēlam visu to labāko jaunajā 

mācību gadā! Jaunus panākumus un 
izturību!

•Lai visiem ir desmitnieki!
•Lai visi ir priecīgi!
•Es novēlu, lai visiem būtu daudz 

naudas!
•Es vēlos, lai visiem ir labas sekmes 

un, lai dabū 10!
•Uzsmaidi pasaulei, un pasaule 

smaidīs tev pretī!
•Es novēlu visiem skolēniem veiksmi 

jaunajā mācību gadā!
•Novēlu sev, lai mācītos, 

klasesbiedriem – labas atzīmes!
•Labākas atzīmes!
•Es novēlu šo saviem vecākiem, 

lai vienmēr prieks sirdī!
•Klasesbiedri, es jums novēlu labas 

sekmes iegūt un būt draudzīgiem!
•Skolotāja Inga! Vēlu jums 

pacietības pilnu šo mācību gadu!
•Novēlu skolotājiem izturību un 

labu garastāvokli mācot bērnus!
•Lai es gūtu labus panākumus 

olimpiādēs! Lai visiem skolēniem 
veicas šajā mācību gadā!

•Es centīšos mācīties uz 
sešiniekiem! Es novēlu mūsu klasei, lai 
nebļaustās!

•Es sev novēlu mācīties uz 8, 9, 
10! Es visiem novēlu labi mācīties!

•Klasesbiedriem novēlu tikpat 
veiksmīgu gadu kā pagājušo. 
Skolotājiem novēlu stiprākus nervus, 
lai izturētu vēl daudzus gadus!

•Censties labāk mācīties visiem 
skolas skolēniem!

•Es skolai novēlu laimi, prieku, 
klasei – izturību, gudrību!

•Lai veicas dabūt labas sekmes 
un beigt skolu. Turpini mācīties un tikt 
kaut kur pasaulē, dabūt savas mājas 
un dzīvot veselīgi!

•Es novēlu Marekam, lai kļūst par 
miljonāru un lielu vīru! Lai viņam būtu 
liela mašīna un liela māja, lai pats ar 
savām rokām izrok dīķi!

•Es novēlu, lai Intars labi mācās! 
Vēl es novēlu, lai man būtu visu gadu 
labas atzīmes un klase labi mācās!

•Novēlu saviem klasesbiedriem – 
labi mācīties un veiksmi eksāmenos!

•Es apsveicu sevi sestās klases 
pabeigšanā!

•Es novēlu visiem labi mācīties, 
dabūt labas atzīmes šajā skolā!

•Labākas atzīmes! Labu laiku!
•Centīšos labāk mācīties! 

Mēģināt labas atzīmes dabūt!
•Es novēlu sev un citiem labas 

dienas katru dienu!
•Lai laba draudzība! Lai labas 

mācības!
•Lai visi priecīgi un labi mācās!
•Lai pirmās klases skolniecei 

veicas mācībās!
•Lai mierīgs prāts!
•Es novēlu sev mazāk liekus 

vārdus un skolotājai labu dzīvi!
•Veicas lai visiem!
•Mīļie devītie! Novēlu jums visiem 

ļoti labi nokārtot eksāmenus un būt 
draudzīgiem!

•Es novēlu, lai būtu labas atzīmes 
un daudz draugu!

•Lai skolotāji būtu laimīgi un ļoti 
gudri, un smaidīgi! Es novēlu visiem 
skolēniem, lai būtu labas atzīmes!

•Lai es šogad gūtu labas sekmes! 
Lai skolai pienāktu vairāk bērnu!

•Savukārt, es novēlu, lai 
piepildās visi novēlējumi!  
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Dzeja pavedina. Tā ved 
ceļos un neceļos. Tā ceļ augšup 
un piezemē. Parāda un apklāj.

Jau vairāk kā piecdesmit 
gadus rudeni Latvijā iezīmē Dzejas 
dienas. Šogad organizatori tām 
devuši saukli “Dzeja pavedina” un 
aicina uzdrošināties, atklāt un izzināt 
sevi, ķermeni, pasauli, cilvēkus mums 
līdzās, paskatīties uz pasauli caur 
poētisma prizmu un svētkus svinēt visā 
Latvijā.

16. septembra rīts mūsu 
skolā sākās ar 5. klases skolnieces 
Evelīnas Pavlovičas skandēto Raiņa 
dzejoli „Ardievas no saules pērkļa”. 
Pēc tam visi devāmies  laukā, lai 
uz gājēju celiņa uzrakstītu dzejas 
rindas. Lielāko klašu skolēni dzejoļus 
rakstīja trīs valodās – latviešu, krievu 
un angļu valodā. Mazākie rakstīja 
latviešu valodā. Daži savas dzejas 
rindas zināja no galvas, daži tās bija 
uzrakstījuši uz lapiņām. Visi bija cītīgi 
gatavojušies.  Tā neviļus izveidojām 
dzejas ceļu, ar kuru iepazīties varēja 
ikviens – gan skolēni, gan pagasta 
iedzīvotāji.

Par tradīciju ir kļuvis brauciens 
uz  Dzejas dienas pasākumu 

Tadenavā. Šogad bija iespēja 
satikties  ar “Garās pupas” autori – 
dzejnieci Inesi Zanderi, dzejnieku un 
atdzejotāju Māri Salēju, mākslinieci 
Aneti Meleci, biedrības “Ascendum” 
kultūras projektu vadītāju Daci Bargo, 
Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāju 
Zandu Rozenbergu, Daugavpils 
novada Kultūras centra folkloras 
kopa “Dyrbyni” Annas Briškas vadībā.

Tāpat skolēni piedalījās 
Dzejas un valodas darbnīcā, Anetes 
Meleces animācijas filmas un ilustrāciju 
darbnīcā, kā arī Dziesmu un rotaļu 
darbnīcā. Laiks paskrien nemanot. Visi 
var atrast sev piemērotu nodarbi, un 
par garlaicību nevar žēloties. 

Pasākuma laikā bija skatāma 
Anetes Meleces ilustrāciju izstāde 
un varēja iegādāties jauno bērnu 
dzejas gadagrāmatu “Garā pupa”. 
Skola  grāmatu saņēma dāvinājumā.

DZEJAS MĒNESIS

DZEJA PIRAMĪDĀ
21. septembrī piedalījāmies 

neparastākajās dzejas dienās līdz 
šim. Dzeju esam klausījušies muzejā, 
skolā, pie Raiņa pieminekļa, bet 
piramīdā ne. Pateicoties biedrībai 
„Ūdenszīmes”, mums bija iespēja 
dzirdēt dzeju un dziesmas interesantā 
gaisotnē. Ciemos bija atbraukuši brāļi 
Guntars un Aigars Godiņi. Dzejnieks un 
tulkotājs Guntars Godiņš lasīja savu 
dzeju, kā arī atdzejojumus no igauņu, 
zviedru un somu valodām. Savukārt 
viņa brālis Aigars Godiņš dziedāja 
pašsacerētas dziesmas ar G.Godiņa 

FOTO - KASPARS  SĒLIS
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un Knuta Skujenieka vārdiem. 
Daļa klausītāju atradās 

piramīdā, daļa laukā. Tie, kas sēdēja 
piramīdā, bija tuvāk dzejai un mūzikai 
nekā tie, kas klausījās ārā. Laukā 
pūta dzestrs un nejauks vējš, bet 
iekšā  valdīja savāds miers visapkārt.

 Šī noteikti bija visjaukākā un 
sajūtām bagātākā dzejas diena! 

Raiņa muzejs Tadenavā 
pirmo reizi kopš restaurācijas 
apmeklētājus uzņēma jau 22. jūlijā.

Vēsturisko slāni Tadenavā 
saglabā divas ēkas, kas stāv no 
19. gadsimta 60. gadu vidus, kad 
Krišjānis Pliekšāns būvēja Tadenavas 
pusmuižu. Logi ir saglabāti no tā 
perioda, kurā tie ir ielikti. Tāpat 
arī pašā ēkā skaidri redzamas 
pieaudzējuma vietas, grīdās var 
redzēt - kur ir vecie dēļi, kur ieklāti 
jauni. Vēsturiskais slānis, memoriālie 

priekšmeti šajā gadījumā ir pašas 
ēkas un Červonkas baznīcas 
kristāmtrauks. Tas ir vienīgais 
autentiskais  priekšmets. 

Šis nav kārtējais memoriālais 
muzejs vārda ierastajā vai 
stereotipiskajā izpratnē. Visa 
ekspozīcija ir balstīta uz Raiņa 
bērnības epu Saules gadi. 
Tadenavā viss ir balstīts uz 
analogām, vienkāršām un viegli 
saprotamām manuālām interakcijām, 
kuras ir ne vien bērniem interesantas, 

bet arī tajā pašā 
laikā jēgpilnas un 
izglītojošas.

K a t r a 
e k s p o z ī c i j a s 
istaba veido 
savu stāstu. 
Ik pa laikam 
ekspozīcijā ir arī 
Raiņa dzejoļu 
fragmenti. Ejot 
cauri ekspozīcijai, 
apmek lē tā jam 

rokās ir koka lodīte. Šī lodīte, mazā 
saulīte, katrā istabā ir kaut kur jāiemet. 
Piemēram, mātes istabā lodīti  jāieliek 
šūpulī. Savukārt tēva istabā ir galds, 
jo viņš vadīja saimniecību, tur vajag 
mest bumbiņu, klausīties, kā atskan, un 
tad risināt matemātikas uzdevumus. 
Lodīte ir atslēdziņa, ar ko atvērt 
saturu.

IEPAZĪŠANĀS AR ATJAUNOTO 
RAIŅA MUZEJU TADENAVĀ
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Restaurēta nav jau tikai māja, 
bet viss komplekss. Kompleksā ietilpst 
šķūnis, kur turpmāk notiks pasākumi, 
pirtiņa, apmeklētāju uzņemšanas 
centrs „Dāboliņi”. 

Mūsu skolas skolēniem bija  
iespēja iepazīties ar restaurēto 

muzeju 28. septembrī. Mūs laipni 
sagaidīja muzeja vadītāja Agnese 
Timofejeva. Viņa iepazīstināja ar 
Raiņa bērnību, pastāstīja par muzeja 
restaurāciju. Pēc tam noskatījāmies 
filmu par Raini un Aspaziju 
un atbildējām uz Agneses 
jautājumiem. Protams, arī 
mums tika iedotas darba 
lapas, kuras nemaz tik viegli 
nevarējām aizpildīt. Atbildes 
meklējām muzeja telpās. 
Vislielāko prieku sagādāja 
darbošanās ar bumbiņu. 

Patiešām ekspozīcija 
atjaunotajā muzejā bērnos 

raisa darbīgumu, radošumu un 
pacietību. Tas bija piedzīvojums 
visai dienai! Paldies visiem, 
kas piedalījās muzeja 
atjaunošanā!

OLIMPISKĀ DIENA 2016

Šogad “Olimpiskās dienas 
2016” devīze Latvijā ir “Padod 
bumbu!”, un tā ir veltīta Olimpiskā 
sporta veida – volejbola 
popularizēšanai. Volejbols 
Latvijā ir populārs sporta veids, 
kas vienmēr ir lepojies ar augstiem 
sportiskiem sasniegumiem un 
izciliem sportistiem. Arī 2012.
gada Londonas Olimpiskajām 

spēlēs pludmales volejbolisti 
Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš 
izcīnīja Olimpiskās bronzas 
medaļas.

Olimpiskā diena ir vienīgais 
vispasaules pasākums, ko ik gadus 
organizē Olimpiskā kustība. Lielākā 
daļa nacionālo Olimpisko komiteju 
piecos kontinentos izmanto šo 
iespēju, lai cilvēkos vairotu Olimpiskās 

vērtības - izcilību, draudzību, cieņu.
LOK “Olimpisko dienu” rīko 

Olimpiskās kustības popularizēšanas 
nolūkā, apliecinot savu atbalstu 
Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam 
dzīves veidam un godīgas spēles 
principiem sportā.

23. septembrī Olimpiskā 
diena Rubeņu pamatskolā aizritēja 
sportiskā garā. Dienu sākām ar 
rīta vingrošanu skolas pagalmā, 
kuras mērķis bija pamodināt un 
sagatavot skolēnus turpmākās 
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dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt 
par pareizi veiktu rīta vingrošanu,  kā 
ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

Pēc tam visi pulcējāmies 
sporta laukumā, lai piedalītos 
dažādās sportiskās aktivitātēs. 7.-
9. klašu skolēniem notika futbola 
sacensības. Uzvarēja 7. klases 
futbolisti. Savukārt 1. -  6. klašu 
skolēni piedalījās veiklības stafetēs. 
Visi bija ļoti aktīvi un priecīgi, jo 
varēja izkustēties svaigā gaisā. Pēc 
sacensībām visiem dalībniekiem tika 

pasniegti SOK 2016. gada sertifikāti 
un nelielas balvas.

Aktīvam, kustīgam 
dzīvesveidam jākļūst 
par mūsu ikdienu, jo 
tas ne tikai uzlabo 
veselību, bet arī veicina 
darba spējas, iemāca 
disciplīnu, uzlabo 
kopējo dzīves kvalitāti.

Miķeļi ir rudens saulgrieži, 
kad saule pagriežas uz ziemas 
pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā 
garumā. Ir padarīti nozīmīgākie 
darbi, palēnām norimst arī rosība 
uz lauka, jo visai ražai jābūt zem 
jumta, izņemot kāpostus, tie var 
vēl mierīgi palikt uz lauka. Pēc 
Miķeļiem senatnē sākās klusais 
veļu jeb dvēseļu laiks, kad ar 
svecēm un ēdieniem aicināja 
ciemos aizgājušo dvēseles. 

Miķeļos senatnē parasti 
svinēja apjumības – bija pabeigta 
labības pļauja un galdā lika lielu 
kukuli no trejām labībām – tas bija 
domāts tīrumu dieviņam Jumītim, 

auglības nesējam. 
No 26. – 30. septembrim 

pirmskolas izglītības iestādes „Zelta 
sietiņš” pagalmā varēja apskatīt 
izstādi „Brīnumi Miķelīša dārzā”. 
Vecāki kopā ar bērniem veidoja 
cilvēciņus, auto un dzīvnieciņus no 
zīlēm, kastaņiem, ogām, ķirbjiem, 
kabačiem, burkāniem, āboliem u.c. 
dabas materiāliem.

Arī mūsu skolā tradicionāli 
tiek atzīmēta Miķeļdiena. Šogad 
skolas kāpnes rotāja gaumīgas 
kompozīcijas. Mazāko klašu skolēni 
bija atnesuši dažādus interesantus 
dārzeņus. Tika zīmēts arī pats Miķelītis. 

Miķeļu dziļākā būtība ir prieks 
par novākto ražu un saules ceļš 
pretim gada tumšākajam laikam, un 
dvēseļu laika atnākšana.

MIĶEĻIFOTO - BENITA PAVLOVSKA

FOTO - BENITA PAVLOVSKA
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SKOLOTĀJU DIENA

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotāja.

Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa.
Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod 

spēku,
Tad skolotāja ir šī dzēriena biķeris.
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,
Tad skolotāja ir šī tempļa kolonnas.

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs 
skola

Un skolas dvēsele – skolotāja.

Katru gadu oktobra 
sākumā Latvijas skolās tiek svinēta 
Skolotāju diena. Mūsu skolā to 
atzīmēja 3. oktobrī. Šī ir diena, 
kad skolotāji īsti nezina, kas viņus 
sagaida. Galvenie darboņi ir 
9. klases skolēni. Viņi izplāno un 
sakārto skolas dzīvi, bet skolotāji 
atpūšas. 

Vispirms jau 1.,2. klases 
skolēni ieved zālē skolotājus. Katra 
klase ir sagatavojusi apsveikumus 
un ziedus, ko saņem ne tikai klašu 

audzinātāji. Pēc tam skolotāji tiek 
aizvesti uz skolotāju istabu. Protams, 
tiek pārbaudīta arī mūsu erudīcija 
un atjautība, pildot dažādos 
uzdevumus.

 Lai arī skolotāji nav stundās, 
skolā valda neparasts klusums. 9. 
klases skolēni ar lielu atbildības 
sajūtu pilda savus pienākumus. Tā ir 
viņu pirmā pieredze skolotāju darbā. 
Varbūt kāds nākotnē vēlēsies kļūt 
par skolotāju?

Šī  ir emocijām pārpilna diena, 
kurā skolotāji tiek īpaši lutināti. Ir 
patīkami saņemt lielu „paldies” no 
audzēkņiem par neatlaidīgo darbu, 
un sirds kvēlo iemācīt ko jaunu.

Paldies, par jaukajiem 
svētkiem!

12.oktobrī Rubeņu 
pamatskolas darbinieki devās 
pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Lietuvu, lai apmeklētu Kastanu 
pamatskolu Biržos. 

Skola uzcelta 1988. gadā.  
2001. gada 1. septembrī skola kļuva 
par Kastanu  pamatskolu.

P i r m a j ā 
mācību gadā skolā 
bija 23 klases, 
kurās mācījās 630 
skolēni un strādāja 

39 skolotāji. 2016. gadā 
skolā mācās 370 skolēnu 
un strādā 36 skolotāji. 
Kopš skolas dibināšanas 
līdz šim skolu vada direktors  
Vytautas Stanulevič . 

Pirms dažiem gadiem 
skolā tika veikta renovācija. 
Iepriekšējā gadā  uzbūvēts 
mūsdienīgs stadions, kurš ir 
labākais pilsētā. Tāpat tiek 
celts basketbola laukums 
un vieglatlētikas stadions. 

PIEREDZES APMAIŅAS 
BRAUCIENS UZ LIETUVU
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Pamatskola lepojas ar augstajiem 
sasniegumiem sportā. 

1.- 5. klases skolēni mācās 32 
nedēļas, bet 6.-10. klases skolēni 
mācās 34 nedēļas gadā. Mācību 
gads tāpat kā mums sadalīts 2 
semestros. 

Biržos ir 4 skolas, tāpēc starp 
tām ir liela konkurence, lai piesaistītu 
skolēnus. 

Finansēšanas sistēma līdzīga 
kā Latvijā – nauda seko skolēnam 
( ≈1000 eiro vienam bērnam). Te 
nu sākas arī līdzīgās problēmas. 
Daudzas ģimenes aizbrauc prom no 
Biržiem, tāpēc katru gadu samazinās 
skolēnu skaits. Aizbrauc arī skolotāji. 
Bet pati nopietnākā  problēma ir 
skolēnu kavējumi, un līdz ar to pieaug 
nesekmība. Darbs ar nesekmīgajiem 
tiek rūpīgi organizēts. 

Kastanu pamatskola lepojas ar
• savu direktoru;
• panākumiem sportā;
• dalību starptautiskos projektos;
Interesanti, ka mācību stundās 

skolotāji strādā ar skolēnu grupām, 
kuras izveidotas pēc skolēnu spējām 
un sasniegumiem. Katrai grupai 
ir savi uzdevumi. Tas prasa lielu 
sagatavošanās darbu. 

Skolai ir logopēds, sociālais 
pedagogs, speciālais pedagogs. 
Taču šogad nav psihologa.

Arī Lietuvā skolotājiem 

liekas, ka viņu darbs nav pienācīgi 
novērtēts un atalgots. Skolotāju 
slodze salīdzinot ar pagājušo 
mācību gadu ir paaugstināta līdz 
24 stundām. Skolotājiem ir arī darba 
kvalitātes 3 pakāpes.

Beidzot pamatskolu skolēniem 
nav eksāmenu, bet ir pārbaudes 
darbi lietuviešu valodā, matemātikā 
un angļu valodā. Pēc 2., 4., 6. un 
8. klases ir Izglītības Ministrijas testi, 
pēc kuriem nosaka skolēnu zināšanu 
līmeni.

Pamatskolām akreditācijas kā 
mums Latvijā nav, bet ir audits ik pēc 
7 gadiem. Lietuvā akreditācija ir tikai 
ģimnāzijām. Taču pārbaudes uz skolu 
brauc katru gadu. Arī dienā, kad 
mēs ciemojāmies, direktors  gaidīja  
ciemiņus no pārvaldes.

Pusdienas skolā maksā 1,30 
eiro. Trūcīgajām ģimenēm pusdienas 
apmaksā pašvaldība. 

Mums bija interesanti klausīties 
direktora un viņa vietnieces Laimas 
Gabrenaites stāstījumā par skolu. 
Nelielā ekskursijā bija iespēja 
ielūkoties dažās mācību stundās 
gan mazajās, gan lielajās klasēs.     

Vizītes noslēgumā direktore 
Ināra Kantāne uzaicināja Lietuvas 
kolēģus atbraukt ciemos pie mums, 
lai iepazītos ar mazu lauku skoliņu 
un izglītības sistēmu Latvijā. Mūsu 
uzaicinājums tika akceptēts ar lielu 

sajūsmu. Gaidīsim ciemos pavasarī!
Pēc skolas apmeklējuma 

devāmies nelielā ekskursijā pa Biržu 
skaistākajām vietām. 

Biržu pilsēta atrodas Lietuvas 
Ziemeļos. Biržu novads Lietuvā 
ir slavens ar savu alu. Tautā 
Biržus dēvē par Lietuvas alus 
galvaspilsētu. Tāpēc mēs devāmies 
nelielā ekskursijā uz vienu no Lietuvas 
vecāko  alus darītavu - “Birzu alus”. 
Alus brūvēšanas tradīcijas šeit sākās 
kopš 1686. gada. Interesants fakts, 
ka pēc Zviedru iebrukuma 1704. 
gadā, pirmām kārtām tika atjaunots 
nevis Biržu rātsnams, bet gan alus 
darītava, jo cilvēki domāja par 
darba vietām.

Nākošais apskates objekts– 
skaistā Biržu pils, ko noteikti var 
saukt par pilsētiņas galveno tūrisma 
objektu. To apjož seno mūru vaļņi 
un grāvis, bet pašā baltajā pilī 
iespējams nokļūt, ejot pa senatnīga 
izskata tiltiņu. Pils atrodas Širvēnas 
ezera krastos. Senajā kunigaišu 
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Radivilu cietoksnī mūsdienās ierīkots 
Biržu novada muzejs. Eksponātu tur 
patiešām ir ļoti daudz! 

Pa garāko koka tiltu Lietuvā 
(525 metri), kas ved pāri ezeram, 
nokļuvām pie Astravas pils. Šī 
aristokrātiskā vieta ir mazāka nekā 
lielā Radivilu pils, tomēr arī tā ir ļoti 
skaista, kopta un apskates vērta.  
Astravas pili uzbūvēja Jons Tiškēvics 
19. gadsimtā sešdesmitajos gados.  

Biržos apskatāma īpatnēja 
dabas parādība - karsta kritenes jeb 
zemes nogruvumi. Biržus mēdz dēvēt 
arī par grimstošās zemes novadu, 
un kritenes ik pa laikam veidojas no 
jauna. 

Gruntsūdens izskalo dziļākos 
ģipša slāņus, tādēļ zeme nogrūst. 

Dažas no noslēpumainajām kritenēm 
ir sausas un tajās var novērot zemes 
slāņu struktūru, citas pārvērtušās par 
maziem ezeriņiem. 

Biržu reģionālais parks plešas 
aptuveni 14, 5 tūkstošu hektāru lielā  

platībā un tajā saskaitītas ap 6500 
karsta kriteņu.

Biržu reģionālā parka teritorijā 
pie Kirkilu karsta ezeriņiem uzcelts 
novērošanas tornis, kura forma 
atgādina kanoe laivu vai grimstošu 
laivu. Torņa augstums – gandrīz 32 
metri. 30 metru augstumā atrodas 
novērošanas laukums ar 30 
kvadrātmetru lielu platību. Pirmajā 
stāvā ir 27,75 m2 liels amfiteātris, kas 
paredzēts nelieliem pasākumiem vai 
vienkārši atpūtai. 

No novērošanas torņa 
paveras brīnišķīgs skats – 30 ar ūdeni 
pilnu karsta kriteņu, kuras sauc par 
Kirkilu lieguma ezeriņiem, to diametrs 

ir aptuveni 35 m un vairāk. Dažreiz, 
zināmos apstākļos, vasarā tie 
krāsojas dažādās krāsās.

Mūsu ekskursija uz Biržiem 
bija ļoti interesanta un iespaidiem 
bagāta. Skolas piedzīvo pārmaiņas 
gan pie mums Latvijā, gan Lietuvā.  

OKTOBRIS – PUTRAS 
MĒNESIS

Lai izglītotu bērnus par 
graudaugu lomu uzturā un aicinātu 
tos vairāk izvēlēties ēdienreizēs, 
skolās notiek  “Putras programma 
2016. 

10. oktobris ir Starptautiskā 
Putras diena, tāpēc oktobris ir 

pasludināts par Putras mēnesi un tiek 
svinēts ar dažādām aktivitātēm. Jau 
ceturto gadu skolās notiek putras 
stundas, putras pagatavošanas 
meistarklases un dažādas citas par 
graudaugiem izglītojošas aktivitātes, 
turklāt aktīvākās skolas saņem putras 

dāvanas no “Herkuless”.
Šogad papildus tēmai par 

graudaugu veselīgumu skolēni 
tika izglītoti, kā veikalā izvēlēties 
drošus produktus, kā arī kopā ar 
bērniem tiek veidota Vislatvijas 
putras pavārgrāmata, kas ir šī gada 
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#PUTRINGS čempionāta tēma. 
Skolās tradicionāli līdz oktobra 
beigām notiek Putras stundas, kurās 
bērni tiek izglītoti par graudaugiem 
un to lomu mūsu uzturā, kā arī tiek 
popularizēts veselīgs dzīvesveids.

Putras programmas iniciators ir 
AS „Rīgas Dzirnavnieks”, kas projektu 
īsteno sadarbībā ar Veselības 
ministriju, Valsts izglītības satura centru 
(VISC) un Slimību profilakses un 
kontroles centru (SPKC). Programmas 
mērķis ir popularizēt putras kā 
mūsdienīgu ēdienu un radīt jaunas 
putras ēšanas tradīcijas. Graudaugi 
ir viena no nozīmīgākajām produktu 
grupām, tāpēc ir svarīgi, lai bērni 

un vecāki mainītu savus ikdienas 
paradumus un daudz biežāk ēstu 
graudaugu ēdienus, it īpaši veselīgās 
putras. Pēc uztura speciālistu 
ieteikumiem graudaugiem būtu jābūt 
aptuveni pusei mūsu uzturā.

Putras programmā skolās 
iesaistās arī skolu ēdnīcas, kuras 
Putras mēneša ietvaros cienā 
bērnus ar veselīgām putrām. Putras 
programma skolās notiek divās 
vecuma grupās – 1.- 4. klasei un 5.- 
8. klasei. 

7. klases skolnieces Līga un 
Sintija veica nelielu aptauju, lai 
noskaidrotu, kādas putras garšo mūsu 
skolas skolēniem.  Par visgaršīgākajām 

tika atzītas auzu pārslu, piecgraudu, 
griķu un putras ar augļiem un 
šokolādi. Tāpat skolēni vārīja putras, 
skatījās prezentāciju, zīmēja putras 
šķīvjus. Putras programma patika un 
labprāt piedalītos vēl. 

Labdarības organizācija 
Palīdzēsim.lv jau astoto gadu 
rīko akciju “Labo darbu nedēļa”– 
nedēļu, kad īpaši aktīvi darām 
labus darbus gan paši, gan 
mudinām to darīt arī citus. „Labo 
darbu nedēļa 2016” tiek organizēta 
sadarbībā ar Latvijas valsts 
simtgades jauniešu rīcības komiteju 
un Izglītības un zinātnes ministriju, lai 
kopīgi gatavotos Latvijas svētkiem. 
Ar labiem darbiem iesim pretī Latvijas 
valsts simtgadei!

  Šogad „Labo darbu nedēļa” 

notika no 17. - 23. oktobrim.
Šajā nedēļā pastiprināta 

uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, 
kuras sniegšanai nav nepieciešams 
liels finansiālais ieguldījums. Tāpat 
labs darbs var būt jebkāds darbiņš, 
ko mēs veicam viens otram ne tikai 
skolā, bet arī ģimenēs. Tas var būt 
pat ikdienišķs sīkums, kas spēj sasildīt 
noskumušu sirsniņu. Tie var būt labi, 
mīļi un jauki vārdi. Skolās tā varētu 
būt labo vārdu nedēļa, kuras laikā 
mēs teiktu  kaut ko jauku un patīkamu. 
Mēģinātu saskatīt apkārtējos tikai 
labās īpašības.

 Tradicionāli mūsu skolas 
skolēni “Labo darbu nedēļā”  
piedalās skolas teritorijas uzkopšanā. 
Krāsaino rudens lapu grābšanā 
aktīvi iesaistās ikviens skolēns. 
Protams, neizpaliek arī lielie prieki 
un dauzīšanās sagrābtajās lapu 
kaudzēs. Īpašs prieks bija 1.,2. klases 
skolēniem. Krāsainās rudens lapas 
“Labo darbu nedēļu”  iekrāso gaišā 
un priecīgā noskaņā.

Palīdzēt – tas var būt 
patīkami, aizraujoši un tik 
ļoti nozīmīgi grūtos brīžos. 
Palīdzība vairo arī prieku 
un gandarījumu pašam 
palīdzētājam. Palīdzot var 
lietderīgi pavadīt laiku ar 
draugiem, atrast jaunus 
draugus, sadarbības partnerus 
un idejas tālākiem darbiem.

LABO DARBU NEDĒĻA


