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Pēc Saules kalendāra 
Mārtiņi ir vidū starp Miķeļiem un 
Ziemassvētkiem, tas ir devītajā 
piecdienu nedēļā pēc Miķeļiem. 
Mārtiņi senajā kalendārā ir vienas 
dienas svinības, bet dainas 
piemin arī Mārtiņu vakaru ar 
dažādām izdarībām, kas, tātad, 
sākušās iepriekšējā vakarā. 
Līdzīgi Miķeļiem, kas apvienoti 
ar Apjumībām, arī Mārtiņi svinēti 
vienlaicīgi ar Apkūlībām. Pats 
vārds sevī ietver svinēšanas 
iemeslu: nobeigtu labības 

kulšanu. Mārtiņos pabeigti arī 
lauku aršanas darbi, labība ir 
izkulta, graudi sabērti klētī. 

Pie pilna galda līksmībā un 
pārpilnībā norit Mārtiņu vakara 
svinības, kur netrūkst ne jautru 
dziesmu, ne deju, Mārtiņos arī 
beidzas klusais veļu laiks, kas sācies 
Miķeļos un sākas jautrā ķekatās 
jeb budēļos iešana, kas turpinās 
visu ziemu līdz pat Meteņiem. Šai 
budēļos iešanai ir rituāla nozīme. 
Budēļi simbolizē mirušos garus – veļus, 
kas sētai nes auglību, svētību, laimi, 

veselību un saticību. Mārtiņu laikā 
budēļi saukti arī par Mārtiņbērniem. 
Budēļu raksturīgākās maskas ir kaza, 
vilks, lācis, dzērve, mazais vīriņš, siena 
kaudze, labības kūlis, nāve, čigāni. 
Budēļus no sētas uz sētu ved budēļu 
tēvs un māte. Saimnieki budēļus 
aicina istabā, pacienā, izjautā par 
nākotni un budēļiem dodoties uz 
citu sētu, solās tos gaidīt atkal citu 
gadu.

Mārtiņdiena mūsu skolā tiek 
gaidīta īpaši, jo tradicionāli notiek 
Mārtiņdienas tirdziņš. Pirms tirdziņa 
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Lāčplēša dienā tiek 
godināti cilvēki, kuri cīnījušies 
par mūsu valsts brīvību. 
Mūsdienās neatņemama 
Lāčplēša dienas tradīcija ir 
svecīšu dedzināšana.

No visām dienām, kuras 
atceramies un atzīmējam saistībā 
ar Brīvības cīņām, visnozīmīgākā ir 
Lāčplēša diena – 11. novembris. 
Tā ir Latvijas armijas svētku diena, 
Lāčplēša kara ordeņa svētki, kad 
godinām neatkarīgās Latvijas 
valsts armijas uzvaru pār Bermonta 
karaspēku 1919. gada novembrī. 
Jo, ja nebūtu šo izšķirošo kauju, 
tad 1918. gada 18. novembrī 
proklamētā Latvijas valsts vairs 
nepastāvētu.

Lāčplēša dienu, kas kādreiz 
saukta arī par Uzvaras dienu vai 

Rīgas atbrīvošanas dienu, pirmo 
reizi atzīmēja 1920.gadā.

Šajā dienā pirms 96 gadiem 
svinīgi tika godināti pirmie 288 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieri 
– cilvēki, kas cīnījās un nosargāja 
Latvijas neatkarību.

Līdzīgi kā mūsdienās, arī 
1920.gadā notika armijas parāde. 
Tomēr svecīšu dedzināšanas 
tradīcija pirmās Latvijas brīvvalsts 
laikā nebija iedibināta.

“Pirmās ziņas par to, 
ka masveidā tiek dedzinātas 
svecītes pie Rīgas pils bastiona 
mūra, ir saistītas ar atmodas laiku, 
ar 1988. gada 11. novembri.

Šajā dienā pirmo reizi 
visos padomju okupācijas 
gados Rīgas pils tornī tiek uzvilkts 
sarkanbaltsarkanais karogs. 

Pēc tam vakarā astoņos 
bija svinīgs piemiņas brīdis pie 
Brīvības pieminekļa, un pēc šī 
pasākuma cilvēki cauri Vecrīgai 
devās uz Daugavmalu, lai liktu 
svecītes pie Rīgas pils mūra un 
laistu svecītes Daugavā,” stāsta 
Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja Viduslaiku, jauno un 
jaunāko laiku vēstures nodaļas 
vadītājs Toms Ķikuts.

Toreiz svecītes tika 
izvietotas ne vien krastmalā, bet 
arī māju logos, sevišķi laukos, jo 
šiem cilvēkiem nebija iespējas 
atbraukt uz Rīgu. 

Arī mūsu skolā tiek atzīmēta 
Lāčplēša diena. 11.novembra rītā 
skolēni dodas uz Rubeņu kapsētu, 
lai godinātu Lāčplēša ordeņa 
kavalieri Antonu Kolosovski - 3. 

visi pulcējamies skolas sporta zālē, lai 
ieskandinātu ar dziesmām un dejām 
šo dienu. Skolotāja Inga Valpētere 
kopā ar mazajiem dziedātājiem ir 
sagatavojusi dziesmas, bet skolotāja 
Ilona Kantāne visus aicina uz jautrām 
dejām un rotaļām. Visnaskākie 
dancotāji ir mazāko klašu skolēni. 
Zālē valda prieks un līksmība. 

Kad tā kārtīgi esam 
izdancojušies, nu varam doties 
uz tirdziņu. Kā jau katru gadu, tur 
var nopirkt daudz garšīgu lietiņu. 
Tirgotāju ir daudz. Katrs var atrast 
sev kādu gardumiņu. Skolēniem tā 
ir lieliska pieredze uzņēmējdarbībā. 
Viņi iemācās reklamēt savu preci, ja 

vajag, arī pazemināt cenu. Tāpat 
noder arī skaitļošanas prasmes. 
Tirgošanās norit ātri. Visi ir gandarīti 
par aizvadīto dienu.

Mārtiņos mēs darām visu, kas 
paredzēts - dziedam, dejojam, 
tirgojamies, garšīgi paēdam. Tātad 
mūsu skolai veiksmes un svētības 
nepietrūks visu gadu.

LĀČPLĒŠA DIENA
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Jelgavas kājnieku pulka kaprāli.
1920. gada naktī uz 19. 

jūniju Latgales frontē Osvejas 
rajonā Kolosovskis, brīvprātīgi 
piedalīdamies izlūkgājienā, 
staignā purvā pie Kupravas 
sādžas, niknā apšaudē veda 
kareivjus durkļu cīņā un ieņēma 
sādžu, kurā ieguva ložmetēju un 
saņēma gūstekņus.

Antons Kolosovskis 
apbalvots par izlūku gājienu 
1920. gada. 19. jūnija naktī 
Osvejas rajonā un cīņu pie 
Kupravas ciema. Ordenis 
piešķirts 1920. gadā.

Pēc mācību stundām visi 

pulcējāmies laukā pie izveidotās 
Latvijas kontūras. Tur skolotāja 
Anita Vērdiņa pastāstīja  
par 1919. g. 11. novembra 
varonīgajām cīņām, kad pie 
Rīgas izšķīrās Latvijas liktenis, kad 
latviešu karavīri no Rīgas padzina 
bermontiešu karaspēku. Savukārt  
7. un 8. klases zēni pastāstīja 
par  Lāčplēša ordeņa kavalieriem 
Antonu Kolosovski un Jāni Indānu. 
Skolēni klausījās, rokās turēdami 
aizdegtās svecītes, lai pēc tam tās 
noliktu Latvijas kontūrā. Tādejādi 
godinot visus, kas cīnījušies par 
mūsu zemi. 

Tāpat pie pirmskolas izglītības 

iestādes „Zelta sietiņš” tika 
aizdedzinātas svecītes. Arī viņi 
vēlējās izgaismot un sasildīt savu 
mīļo Latviju.

Kad laukā palika tumšs, 
daļa skolēnu kopā ar skolas 
direktori atkal sapulcējās kopā, 
lai izgaismotu mūsu ciema 
apkārtni. Viņi aizdedza svecītes 
gājēju celiņa malā. Es ļoti ceru, 
ka, aizdedzot mazās liesmiņas, 
skolēnu sirdīs iedegās arī 
patriotisma uguntiņas, ka izaugot 
lieli, viņi mīlēs un aizstāvēs mūsu 
zemi. 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS DIENA

Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena ir Latvijas 
valsts pasludināšanas diena, kas ik 
gadu tiek atzīmēta 18. novembrī. Šī 
diena tiek svinēta par godu faktam, 
ka 1918. gada 18. novembrī 
Latvijas Tautas padome proklamēja 
Latvijas Republiku, padarot to par 
neatkarīgu valsti. Neskatoties uz 
to, ka tolaik vēl nebija nospraustas 
Latvijas valsts robežas, apņēmīgu 
nacionālistu grupa nolēma rīkoties 

Latvijas valstiskās neatkarības 
labā. Vienu dienu pirms neatkarīgas 
Latvijas valsts proklamēšanas, proti, 
1918. gada 17. novembrī tika 
izveidota Tautas padome, kas 
nekavējoties ievēlēja pirmo Latvijas 
Pagaidu valdību un pieņēma 
lēmumu, ka nākamajā dienā tiks 
sasaukta kārtējā Tautas padomes 
sēde, kuras laikā tiks proklamēta 
Latvijas Republika.

17.novembrī mūsu skolas 

skolēni pulcējās uz svinīgo pasākumu, 
lai godinātu Latviju. 

Dzimtenes mīlestība sākas 
ar bērna mīlestību uz savu ģimeni, 
mājām un dzimto pusi. Piederības 
izjūta skolai un lepnums par to, 
ka esi tās daļa, palīdz izaugt par 
savas zemes patriotu un savas valsts 
pilsoni, kurš izjūt cieņu pret Latvijas 
dabas skaistumu, vēstures mantojumu, 
tradīcijām un kultūras vērtībām. 

Pasākums sākās ar jaunāko 
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klašu skolēnu dziedātām dziesmām 
par mūsu zemi.  Tāpat klausījāmies 
mūsu skolēnu domās par to, ko viņiem 
nozīmē Latvija. Tie bija skaisti vārdi, 
kas apliecina, ka bērni mīl savu zemi 
un negrib to pamest.

Visas nedēļas garumā 
skolēniem bija jāpilda dažādi 
uzdevumi par Latviju, ko bija 
sagatavojušas skolotājas Inga 
Valpētere, Anita Vērdiņa un Ilona 
Kantāne. Svinīgā pasākuma laikā tika 
apbalvoti uzvarētāji. Šoreiz tie bija 
visi, kas piedalījās, jo izvērtēt labāko 
klasi nebija iespējams. Rezultāti bija 
ļoti līdzvērtīgi visām klasēm. Prieks, ka 
skolēni labi zina savu valsti. 

Vēl katra klase rādīja 
prezentāciju „Latvija – manās acīs”. 
Darbi bija interesanti un atšķirīgi.  

Skolotāja Ilona Kantāne 
sveica zīmējumu konkursa „Man viņa 
ir visskaistākā” uzvarētājus: Amandu 
Okmani, Maiju Nābuzdi un Evelīnu 
Pavloviču. 

Protams, neizpalika arī svētku 

torte!  Svētkus nevar svinēt vienatnē, 
tie jāsvin kopā vai nu ar ģimeni, vai ar 
draugiem, jo visus mūs vieno Latvija. 

Šobrīd svarīgi ir ne tikai 
saglabāt pagātnes mantojumu, 
bet mudināt jauno paaudzi radīt 
jaunas vērtības, popularizēt tās un 
dokumentēt kā liecības, kas paliks 
nākamajām paaudzēm. 
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KO MAN NOZĪMĒ LATVIJA
Latvija ir daudzveidīga 

un skaista. Pie mums 
ir daudz jauku svētku. 
Man vislabāk patīk Līgo 
svētki, kur visskaistākais 
moments ir lielā Jāņu 
ugunskura iedegšana. 
Ja tā padomā, Latvijas  
valsts ir izcietusi daudz. 
Sākot ar kariem, cilvēku 
izvešanu no valsts, beidzot 
ar krīzēm un nesaskaņām. 
Lai arī esam maza valstiņa, 
mēs varam lepoties ar 
personībām, kuras iezīmē 
Latviju pasaules kartē – 
Kristaps Porziņģis,  Māris 
Štrombergs, Intars Busulis 
u.c. Es esmu lepns par savu 
valsti, tās cilvēkiem, darbiem 
un dabu. 

Latvija ir vieta, kur es 
dzīvoju, kur ir manas mājas. 
Latvija man nozīmē zaļas 
pļavas, lielus mežus, skaistus 
dzīvniekus. Šeit  nekad nav 
zemestrīču un viesuļvētru. 
Man patīk Lielajā talkā 

kopt Latviju, lai tā būtu 
tīra un skaista.  Latvijā ir 
daudz vietu un parku, kur 
atpūsties. Es gribētu, lai 
Latvijā ir vairāk cilvēku, 
lai viņi nebrauktu prom, jo 
nav darba. Latvijā  ir daudz 
labu cilvēku, kuri palīdz un 
ir pieklājīgi.

Latvija man nozīmē 
daudz. Pirmkārt, tāpēc, 
ka šeit ir manas mājas un 
mani vecāki, draugi. Kaut 
Latvijā ir maz cilvēku, tā 
tomēr ir liela. No  visiem 
pasaules karogiem, Latvijas 
man liekas visskaistākais. 
Ir skumji apzināties to, ka 
no Latvijas aizbrauc tik 
daudz cilvēki un neatgriežas 
atpakaļ.       

Latvija man ir devusi 
siltas, mīļas mājas, ģimeni, 
radus, svētkus. Es nezinu, 
kā pateikties par šo lielo 
dāvanu, kas man dota.

Es Latvijai palīdzēšu 
visu laiku, kā arī sargāšu 
Latviju no visas sirds.

Latvija ir neatņemama 
daļa no manis. Tā man 
nozīmē ļoti bagātu vēsturi. 
Cauri Latvijai ir brāzušies 
daudzi kari... To ir 
pakļāvušas dažādas valstis. 
Bet beigu beigās – tā izcīnījusi 
savu neatkarību.

Ja es kaut kad arī 
braukšu uz ārzemēm, es 
nekad neaizmirsīšu savu 
dzimteni un vienmēr 
atgriezīšos mājās!

Manā sirdī Latvija 
ieņem ļoti svarīgu vietu. 
Latvijā ir daudz kā tāda, ko 
citur neatrast. Patiesās ilgas 
pēc Latvijas bieži vien izjūt 
tikai tad, kad aizbrauc uz 
ārzemēm. Grūti būt latvietim 
ārzemēs, ja sirds mīt Latvijā. 
Latvija man ir visskaistākā, 
jo tās ir manas mājas un 
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MŪSU LEPNUMS

PĀRSLA BALTMANE

mana bagātība. Lai Dievs 
dot tev spēku, mana Latvija!

Man Latvija ir pats 
galvenais – mana ģimene. Un 
ģimeni es nekad neatstātu 
ne par kādu naudu. Latvija 
ir vienīgā vieta pasaulē, 
kur pieder viss, kas man 
vajadzīgs.

Esmu lepna, ka esmu 
latviete. Es noteikti nebrauktu 
strādāt uz ārzemēm. Darba 
te, protams, ir maz, bet, kurš 
grib, tas meklē un atrod.

Man Latvija nozīmē 
ļoti, ļoti daudz. Lai gan tā ir 
maza valsts, es to ļoti mīlu. 
Latvija ir ļoti skaista valsts. 
Tūristi uz šejieni plūst 
straumēm, lai aplūkotu 
Latvijas skaistākās vietas. 
Šeit ir daudz skaistu upju, 
ezeru un pauguru.

Man patīk Latvija, 

īpaši rudenī, kad dabā ir tik 
daudz krāsu toņu. Patīk, ka 
pie mums ir četri gadalaiki. 
Patīk Rīgas televīzijas tornis, 
jo tur var redzēt visu Rīgu.

Man ļoti patīk Latvija 
ar četriem gadalaikiem. 
Patīk, ka ziemā var slidot. 
Vasarā zied puķes un var 
peldēties. Pavasarī kūst 
sniegs un parādās pirmie 
ziediņi. Bet rudenī ir āboli, 
kuri ir tik garšīgi! Pie mums 
var nopirkt visgardākās 
bulciņas ar ābolu pildījumu! 
Man patīk Latvijā mācīties!

Man Latvija nozīmē 
ļoti daudz, tāpēc, ka esmu te 
dzimis un te ir manas mājas. 
Latviešu valoda ir ļoti 
skaista, bet tā ir sarežģīta 
valoda, jo ārzemniekiem to 
ir grūti iemācīties.

Man Latvija nozīmē 
valsti, kurā es mācos un 

dzīvoju. Šeit es esmu laimīgs. 
Te ir mani draugi. Man 
patīk skola, skolotāji, 
cilvēku jaukums!

Latvijā ir ļoti daudz 
jauku cilvēku. Te ir labi 
sportisti, un ir jālepojas par 
viņu sasniegumiem. Mani 
sāpina tas, ka Latvijā ir 
daudz tukšu māju. Arī tas, 
ka reizēm par katru sīkumu 
varam strīdēties un pat 
streikot.

Man Latvija nozīmē 
to, ka es varu būt brīvībā 
un skaistā vidē. Es Latviju 
redzu kā savu otro mammu, 
jo tā ir mana tēvu zeme. 
Mēs nekaunamies no tā, ka 
mūsu valsts ir tik maza, bet 
dziļi sirdī tā ir pati lielākā 
valsts uz šīs pasaules. Man 
Latvija ir tik mīļa, ka to 
gribētos apķert un visu savu 
mūžu palikt šeit. Es lepojos 
ar savu valsti!

17. novembrī Rubenes kultūras 
namā svētku sarīkojumā par godu 
Latvijas 98. dzimšanas dienai „Te ir mana 

dzimtene” Jēkabpils novada domes 
Atzinības rakstu saņēma Rubeņu 
pamatskolas skolotāja Sanda 

Kukle un Rubeņu pamatskolas 
apkopēja, garderobiste un virtuves 
strādniece Pārsla Baltmane.

Rubeņu pamatskola 
izvirzīja apbalvošanai 18. 
novembra svētkos nominācijā 
„Pašvaldības un valsts iestāžu 
darbinieks” Rubeņu pamatskolas 
apkopēju, garderobisti un 
virtuves strādnieci Pārslu 
Baltmani.

Mūsu skolā Pārsla strādā 
12 gadus. Darba pienākumus 
veic ļoti apzinīgi, kvalitatīvi, ātri, 

ar personīgo iniciatīvu darba 
racionālai izpildei. Viņa ir skolas 
daiļdārznieks un galvenais 
speciālists telpaugu kopšanā 
un audzēšanā, puķu dobju 
ierīkošanā.

Skolas ikdienas dzīve nav 
iedomājama bez Pārslas. Viņa 
gādā par koplietošanas telpu 
tīrību un kārtību, ir arī sava veida 
skolas „dispečere” gan bērniem, 

gan darbiniekiem un vecākiem, 
kad vajag kādu sameklēt, atrast 
pazudušu lietu, paziņot kādu 

FOTO - KASPARS  SĒLIS
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SALA STABULES

SANDA KUKLE

informāciju. Ja nepieciešama 
palīdzība vai padoms, vienmēr 
var griezties pie Pārslas.

Daudzus gadus Pārsla 

dzied Rubenes KN vokālajā 
ansamblī „Kantilēna” un Rubeņu 
katoļu baznīcas korī.

Pārsla ir ļoti mīļa un gādīga 

māmiņa sešiem bērniem un ir arī 
vecmāmiņa.

Rubeņu pamatskolas 
skolotāja, logopēde Sanda Kukle 
skolā strādā 26 gadus.

Sanda ir sākumskolas un 
informātikas skolotāja. Ar lielu 
uzcītību, pielietojot inovatīvas 
darba metodes un IT iespējas, 
veic savus darba pienākumus. Ļoti 
daudz laika velta individuālajam 
darbam ar bērniem gan 
sākumskolā, gan pirmskolas 
grupās.

Vizuālās mākslas 
ārpusstundu nodarbībās 
skolotāja attīsta bērnu radošās 
spējas, aktivizē bērnus dalībai 
vizuālās mākslas konkursos. Katru 

gadu bērni piedalās 20 - 25  
konkursos gan mūsu novadā, gan 
ārpus novada, ir iegūti arī atzīstami 
rezultāti. Iesaista bērnus biedrības 
„Ūdenszīmes” aktivitātēs.

Skolotāja Sanda Kukle ir 
laika plānošanas paraugs, jo spēj 
kvalitatīvi veikt logopēda darbu 
ne tikai mūsu skolā, bet arī Aknīstes 
novada izglītības iestādēs. 
Sanda dzied novada korī „Putni”, 
Rubenes KN vokālajā ansamblī 
„Kantilēna”, dejo Rubenes KN 
deju kolektīvā „Rasa”. Ir LIZDA 
skolas organizācijas vadītāja.

Sanda Kukle ir un ļoti 
atbildīgi veic Jēkabpils novada 

pedagoģiski medicīniskās 
komisijas locekles pienākumus.

Kolektīvā ir atsaucīga, 
izpalīdzīga, ar lielu pienākuma 
apziņu. Ir veselīga un aktīva dzīves 
veida piekritēja – nodarbojas ar 
nūjošanu, peldas dīķī  visu gadu.

Sandu Kukli apbalvošanai 
ieteica Izglītības un kultūras 
pārvalde.

2.decembrī Červonkas 
luterāņu baznīcā Jēkabpils 
novada Rubenes pagasta 
Kaldabruņā notika folkloras 
kopas “Raksti” koncerts “Sala 
stabules.

Koncerts  notiek Valsts 
Kultūrkapitāla fonda programmas 
“Latvijai 100” atbalstītā projekta 
“Latvija sienā, salā un lapās” 
ietvaros, un ir otrā no plānotajām 

trim akcijām.
Šajā koncertā piedalījās 

visi mūsu skolas skolēni un skolotāji. 
Tās sajūtas, ko guvām pasākumā 
ir neaprakstāmas. Pati daba bija 
ietērpusi apkārtni baltā audeklā. 
Baznīca kalna galā mūs sagaidīja 
vientuļi, bet tajā pašā laikā 
majestātiski. Un tikko uzliktais krusts, 
tai deva īpašu rotu. Ieejot iekšā 
baznīcā, mūs apņēma aukstuma 
dvaša. Bet tas nekas. Kādreiz 
Červonkas baznīcā skanēja 
ērģeles. Bet šodien ērģeļu reģistra 
vietā skanēja cilvēku balsis un 
smalkas stabules. Instrumenta vairs 
nav. Taču mums joprojām ir balsis. 
Tās klausīties tukšajā baznīcā 
un pievienot arī savējās bija 

saviļņojoši.  Baznīca vairs nebija 
tukša, tā skanēja un elpoja. Visi 
rokās sadevušies gājām rotaļās un 
dziedājām. 

Šajā koncertā mēs visi 
bijām laimīgi. To apliecina arī 
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Ievas Jātnieces teiktais :”Gaisā trīc 
sniegpārslas un cilvēku elpa. Tik 
maģiskā vienā saplūst dievapziņa 
- pilnīga un balta. Kā senās 
sēlietes krekls. Dūdas aizsmok, taču 

pilnīgākais instruments - cilvēka 
balss - skan dzidri un pārliecinoši. 
Šis notikums bija veltīts izpostītajām 
Červonkas ērģelēm. Taču būtībā - 
mēs esam laimīgi, jo mums ir cilvēki 
un viņu balsis. Būtu daudz skumjāk, 
ja ērģeles būtu saglabājušās, taču 
cilvēki, kas tās klausās - vairs ne......”

Latvijas simtgades svinības 
notiks laikā no 2017.gada līdz 2021. 
gadam. Latvijas valsts simtgades 
svinību galvenais vēstījums ir „Es 
esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas 

valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri 
ar savu ikdienas darbu veido tās 
tagadni un kopā ar jauno paaudzi 
liek pamatus rītdienai. Projekts 
„Latvija sienā, salā un lapās” ir 
viena no Latvijas valsts simtgades 
svinību norisēm.

SKOLĒNU SASNIEGUMI
1. SEMESTRĪ

Gada svarīgākais 
notikums – vecā gada 
noslēgums un Jaunā, 2017. 
gada sākums – aizvadīts. 
Jaunā gada pienākšana 
ikreiz ir aizraujošs notikums ar 
daudzām cerībām, sapņiem un 
aizraujošām gaidām. Kas no tā, 
ko ceram sagaidīt, piepildīsies, 
vai 2017. gads būs tāds, kādu 
iecerējām? 

Ko mums sola astrologi? 
Jaunais 2017. gads būs 

Ugunīgā Gaiļa gads. Un tas 
nozīmē to, ka mums priekšā ir visai 
piesātināts un nestabils laika 
periods.

Gailis ir ļoti aktīvs un spītīgs 
putns, un 2017. gads mums 
katram nesīs daudz neparedzamu 
notikumu. Jaunajā gadā visus 
negaidītos pārsteigumus, 
neveiksmes un notikumus būtu 
jāuztver pēc iespējas mierīgāk. 
Tuvojas pietiekoši grūts un 
interesants laiks. Cilvēkiem nāksies 
darīt visu iespējamo, lai uzveiktu 
savus kompleksus, atkarības un 

vecos ieradumus. Nāksies mainīt 
arī savu pasaules uztveri, kādam 
būs jāmaina arī savas dzīves 
pamatprincipi. Tiem, kas gadu 
spēs uzsākt maksimāli ražīgi, vasara 
uzdāvinās labu piedāvājumu vai 
iespēju sākt realizēt personīgos 
projektus.

Tas mūs sagaida šogad, 
bet kā veicās aizvadītajā 
mācību pusgadā?

 No 34 skolēniem, kuri mācās 
5.- 9. klasēs, 13 skolēni mācījās 
labāk nekā pagājušajā gadā. Tie 
ir :  5.klase – Armīns Arnts, Dāvids 
Baltmanis, Evelīna Pavloviča, Jānis 
Strēlnieks, Oskars Virbulis. 6. klase 
– Diāna Zālīte. 8. klase – Ilmārs 
Aizbalts, Valentīns Niķitovs, Modris 
Okmanis, Jānis Dāvis Skrējāns. 9. 
klase – Amanda Okmane, Katrīna 
Uzkure, Anna Vāsule.

Joprojām notiek cīņa par 
vislielāko izaugsmi mācībās. 
Uzvarētājs tiek pie naudas 
balvas. Ja pagājušajā reizē tie 
bija 6. klases skolēni, tad šoreiz 
izaugsmes goda „pjedestālu” 

aizņem 5. klases skolēni:
1. vieta – Armīns Arnts  + 1,1
2. vieta – Dāvids Baltmanis + 0,8
3. vieta – Jānis Strēlnieks + 0,4
Vēl gribas pateikt paldies tiem 
skolēniem, kuriem ir visaugstākās 
vidējās atzīmes skolā.
1. vieta – Elīna Kriškāne 4. klase– 
8.9
2. vieta – Evelīna Pavloviča 5. 
klase  – 8.6
3. - 4.vieta -  Dāvids Baltmanis 5. 
klase – 8.3
3. – 4.vieta – Armīns Arnts 5. klase– 
8.3
5. vieta – Diāna Zālīte 6. klase  - 
8.0
6. – 7.vieta – Maija Nābuzda 8. 
klase – 7.9
6. – 7.vieta – Mairis Rubiķis  7.  
klase  – 7.9
8. vieta – Jānis Strēlnieks 5. klase– 
7.6
9. – 10.vieta – Anna Vāsule 9. 
klase – 7.5
9. 10.vieta – Artūrs Baltmanis 9. 
klase – 7.5
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Mūsdienu pasaulē, kurā ir tik 
daudz ļaunuma, ir grūti saglabāt 
labestību sevī un dalīties tajā ar 
citiem, tomēr, tas ir iespējams. 

Labdarība var būt dažāda. 
Citi ziedo naudu, citi laiku, bet citi 
savas emocijas.  LNT organizētā 
akcija „Eņģeļi pār Latviju” aicināja 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
sarakstīt pasaku vai īpašu stāstu 
par eņģeļiem. Kopumā tika 
iesniegti vairāk nekā divi simti 

pasaku. Rubeņu pamatskolas 7. 
klases skolnieces Līgas Bērziņas 
sarakstītā pasaka par savu eņģeli 
bija viena no tām, ko ierunāja 
Latvijā zināmas personības.

Līga uzrakstīja "Pasaka par 
meitenīti un eņģeli" un to ierunāja 
LNT ziņu dienesta moderatore 
Kristīne Garklāva. Par savām 
lasītajām pasakām viņa stāsta: 
„Daudzās šajās pasakās es jūtu 
tās skumjas, ko bērni pārdzīvo, ko 

viņi redz ikdienā, bet tajā pašā 
laikā es redzu to ārkārtīgi lielo 
gaismu, kas ir bērnos.”

Līga savu palīdzību bērniem 
ir paudusi šādā veidā, bet mēs 
pārējie to varam darīt dažādos 
veidos un  ik dienu.

Būt labam nav ne grūti, 
ne sarežģīti, ne dārgi – mazliet 
vairāk smaidu, cieņas un laipnības 
vienam pret otru, un pasaule kļūs 
gaišāka.

EŅĢEĻI PĀR LATVIJU

Reiz dzīvoja meitenīte, kura 
bija akla. Meitenītei  bija 9 gadi, 
un viņa nezināja, kā izskatās 
Ziemassvētku vecītis, zobu feja 
un citi pasaku varoņi. Viņa tos 
iztēlojās tikai tad, kad māmiņa 
lasīja priekšā pasakas. Meitenīte  
pat nezināja, kā izskatās viņas 
māmiņa, tētis un pārējie radi. Tāpat 
viņa  reti dzirdēja sava tēta balsi, 
jo meitenīte  dzīvoja kopā tikai ar 
māmiņu. Īstenībā tas bija pat labi, 
jo mātei bija grūti ar viņu sadzīvot. 
Viņi  visu laiku strīdējās. Kādreiz, 
kad meitenīte dzirdēja, ka tēvs ar 

māti sāka atkal ļoti strīdēties, viņa 
lūdzās Dieviņu, lai palīdz. Protams, 
meitenes lūgums tika izpildīts un 
vecāki pārstāja strīdēties.

Kādu dienu māmiņa lasīja 
pasaku par eņģeļiem. Meitenīte 
uzreiz zināja, ka eņģeļi nav 
izdomāti. Tie  ir īsti. Viņa ilgi prātoja, 
kā tad eņģelis izskatās. Viņa bija 
domājusi, ka tas ir cilvēks, bet, kad 
paprasīja māmiņai, tā teica, ka tas 
nav cilvēks, bet gan drīzāk tāds, 
kas visu laiku kaut kur ir iemiesojies 
un dara labus darbus. Meitenīte 
jautāja, vai māte neesot eņģelis, 

jo viņa ir tik gādīga. Māmiņa tikai 
pasmaidīja.

Pēc tam meitenīte aizgāja 
uz savu istabu un palūdza 
Dieviņu, lai parāda, kā tad eņģelis 
izskatās. Pašai nemanot, tā iemiga 
saldā miedziņā. Kad meitenīte 
pamodās, kā par brīnumu, atverot 
acis, viņa redzēja gaismu. Viņa 
redzēja savu istabu un visbeidzot 
aizejot uz virtuvi, viņa ieraudzīja 
savu mīļo māmiņu. Tad meitenīte 
saprata, ka viņas māmiņa ir 
visīstākais eņģelis!

MEITENE UN EŅĢELIS

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS
Ziemassvētkiem piemīt 

kaut kāda īpaša aura, kas tos 
padara  pievilcīgus ikviena 
cilvēka acīs. Tas ir laiks, kad 
pasaule kļūst gaišāka un 
labāka. Melno zemi pārklāj 
baltais sniegs, logos iemirdzas 
lampiņu virtenes, iedegas 
svecītes, bet cilvēku sirdis 
pārtop par tādu kā pārpilnības 

ragu, no kura aumaļām plūst 
labestība. Mūsos rodas vēlme 
būt labiem, darīt labu un dāvāt 
labu. 

Kā jau katru gadu arī šogad 
mūsu skolā tika svinēti Ziemassvētki. 
Protams, gatavošanās ir ilgāka 
nekā pašu svētku svinēšana. Mēs 
rotājam skolu, katra klase gatavo 
priekšnesumus, rūpējamies, lai 

svētki sagādātu prieku. Mums ļoti 
gribas, lai svētku mirklis būtu pēc 
iespējas patīkamāks.

21. decembra pēcpusdiena 
pienāca ļoti ātri. Svētku pasākums 
varēja sākties. 

Koncerta sākumā skanēja 
skolotāju un kora dziedātās 
dziesmas. Pēc tam katra klase 
rādīja savus sagatavotos 
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priekšnesumus. 
5. - 6.klase iepazīstināja ar 

modes aktualitātēm Gaiļa gadā. 
Krāšņi un avangardiski tērpi būs 
jaunā gada topā. 

1. – 2. klase cepa gardas 
piparkūkas, kuras ļoti ātri apēda 
un Ziemassvētku vecītis varēja 
mieloties ar drupačiņām.

8. klases skolēni iejutās 

Skaidrītes un Mildiņas lomā. 
Jautrība un līksmība bija garantēta 
visiem.

3.- 4. klases skolēni uzbūra 
Balto pasaku. 

7. klase centās visus 
iekustināt Tiroliešu dejas ritmos. 

9. klase koncertu noslēdza 
ar modes šovu. 

Dāvanas bija nopelnītas, 
jo priekšnesumos piedalījās visi 
skolēni. 

Pēc koncerta skolēni 
kopā ar vecākiem pulcējās 
uz klašu eglītēm, kā arī varēja 
izdejoties diskotēkā. Tā laiks 
paiet ātri un nemanāmi. Līksmība, 
prieks un savāda brīnumaina 
noskaņa vienmēr valda svētku 
vakarā. Ziemassvētki ir vieni no 
visgaidītākajiem svētkiem gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. 
Emocijas, kas tiek gūtas šajā 
vakarā, uzkavējas mūsu sirdīs vēl 
ilgi un liek ar nepacietību gaidīt 
jau nākamos svētkus

Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle


