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Ir sācies 2018. gads, 
kas pēc ķīniešu kalendāra ir 
Dzeltenā zemes suņa gads. 
Suns ir uzticams un miermīlīgs 
dzīvnieks, kas vienmēr aizstāvēs 
savu saimnieku, tāpēc ļoti sva-
rīgi, lai pie varas nāktu cilvēki, 
kas dzimuši Suņa gadā. Tikai viņi 
varēs panākt karu un postošu 
konfliktu izbeigšanu pasaulē. 
Pateicoties viņiem 2018. gadā 
tiks atrisināti praktiski visi kon-
flikti: iestāsies miers un saskaņa, 
kuras tik ļoti pietrūka iepriekšē-
jos gados. Nu ko, cerēsim, ka tā 
arī būs. 

Sagaidot jauno mācību 
semestri, atskatīsimies uz paveikto. 
Ziemassvētku ieskaņas koncertā 
tradicionāli skolas direktore Ināra 
Kantāne sveica čaklākos skolēnus. 

Naudas balvu par vislielāko 
izaugsmi mācībās saņēma 9. kla-
ses skolniece Rūta Graudiņa 
(+1,26). Tāpat naudas balvu 
saņēma 6. klases skolniece Krista 
Rjabece (+0,94) un 9. klases 
skolnieks Modris Okmanis (+0.27). 
Patīkami, ka sasparojušies tieši 
9. klases skolēni. Viņiem zināšanas 
ļoti noderēs eksāmenos. 

Skolas direktore sveica arī 

skolēnus ar augstāko vidējo vēr-
tējumu pirmajā semestrī. Atzinības 
rakstu par visaugstāko vidējo vēr-
tējumu (8,72) saņēma 5. klases 
skolniece Elīna Kriškāne.

 Pateicības rakstus saņēma:  
• 4. klases skolniece Kristiāna 
Čeirāne - vidējais vērtējums 8,5, 
• 6. klases skolnieks Dāvids 
Baltmanis - vidējais vērtējums  8,35, 
• 6. klases skolniece Evelīna 
Pavloviča - vidējais vērtējums 
8,35. Evelīna saņēma arī patei-
cības rakstu par teicamu klases 
vecākā pienākumu pildīšanu, 
• 6. klases skolnieks Armīns 
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Arnts - vidējais vērtējums 8,21, 
• 4. klases skolniece Signe 
Ārgule - vidējais vērtējums 8,20, 
• 8. klases skolnieks Mairis Rubiķis - 
vidējais vērtējums 8,00. 

Pateicības rakstu saņēma arī 7. 
klases skolnieks Renārs Boiko par 
atsaucību un aktīvu līdzdalību sko-
las pasākumos, kā arī Diāna Zālīte 
par aktīvu līdzdalību skolas rīkota-
jos  pasākumos.

Pamatojoties uz Jēkabpils 
novada domes 23.03.2017. sēdes 
lēmumu Nr.87 apstiprināto nolikumu 
"Par stipendijām 7. - 12. klašu sko-
lēniem Jēkabpils novada skolās", 
Rubeņu pamatskolā 2017./2018. 
gada I semestrī stipendijas 
saņēma:

• 9. klases skolniece Maija 
Nābuzda,
• 9. k lases skolniece Rūta 
Graudiņa,
• 8. klases skolnieks Mairis Rubiķis,
• 7. klases skolniece Diāna Zālīte. 

Stipendiju piešķiršanas mēr-
ķis: motivēt 7. - 12. klašu skolēnus 
paugstināt savus mācību sasnie-
gumus; sekmēt Jekabpils novada 
vispārizglītojošo skolu 9. klašu 
absolventu vēlmi turpināt mācības 
Zasas vidusskolā; veicināt sko-
lēnu skaita pieaugumu Jēkabpils 
novada vispārizglītojošajās skolās.

Skolu 7. - 12. klašu skolēni 
saņem stipendiju atbilstoši saviem 
mācību sasniegumiem:

20 euro, ja mācību sasniegumu 

vidējais vertējums ir 7,5 balles līdz 
8,0 balles;

25 euro, ja mācību sasniegumu 
vidējais vertējums ir 8,1 balles līdz 
8,5 balles;

30 euro, ja mācību sasniegumu 
vidējais vertējums ir 8,5 balles un 
vairāk.

Stipendija tiek piešķirta katra 
semestra beigās ņemot vērā I un 
II semestra vidējo vērtējumu lie-
cībā; ja skolēna uzvedība atbilst 
skolas nolikuma un iekšējās kārtī-
bas noteikumiem, ja skolēnam nav 
neattaisnotu kavējumu.

Jānovēl visiem skolēniem 
pēc iespējas augstākus mācību 
sasniegumus.

Nevieni svētki nenorit bez 
paaudžu paaudzēs krātām 
tradīcijām. Arī gada īsāka-
jai dienai un garākajai naktij 
jeb Ziemassvētkiem ir savas 
tradīcijas. 

Pirms Ziemassvētkiem tiek 
rotāta skola un tās apkārtne. 
9. klases skolēni rotā skolas lie-
veni, savukārt 8. klase rotā zāli. 
Katra klase pušķo savu mācību 
telpu. Šogad klašu durvis rotāja 

adventes vainagi. Rosība notika 
visur. Kur nu vēl priekšnesumu gata-
vošana. Semestra pēdējā nedēļa 
aizritēja darbīgā un mazliet stei-
dzīgā gaisotnē.

Kad visi ir kārtīgi pastrādājuši, 
laiks svinēt svētkus. Ziemassvētku 
ies kaņas  koncer t s  not i ka 
22. decembrī. Koncertu ieskan-
dināja 1.- 4. klašu koris. Visi kopā 
sagaidījām Ziemasvētku vecīti. 
Nu katra klase varēja rādīt savu 
sagatavoto priekšne-
sumu. Visus patīkami 
pārsteidza 9. klases 
dziedātā dziesma. 
Pēc tam savas sal-
dumu paciņas bija 
jānopelna 1.- 4.kla-
ses skolēniem. Viņi 
dziedāja dziesmas, 
dejoja. Skanīgas bija 
Kristera un Helvija 
balsis, rait i dejas 

soļi visiem mazajiem dejotājiem. 
Pavisam interesantu dziesmas 
aranžiju parādīja 5. - 6. klases 
skolēni. Lēno, mierīgo mākonītes 
dziesmu nomainīja ātrs, spraigs 
repa ritms. Koncerta noslēgumā 
7.- 8. klašu skolēni rādīja nelielu 
uzvedumu par Sniegbaltīti un citu 
pasaku varoņiem. Mēs visi gri-
bam būt labi, tikai dažkārt par to 
jāatgādina. Pēc svētku koncerta, 
skolēni kopā ar saviem vecākiem 

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS 
KONCERTS
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Jēkabpils novada paš-
valdība 2017. gada 18. 
septembrī noslēdza sadarbī-
bas līgumu ar Valsts izglītības 
attīstības aģentūru par Eiropas 
Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” 
īstenošanu līdz 2020. gada 
30. decembrim. 

Mērķis: uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispā-
rējās un profesionālās izglītības 
iestādēs;

nodrošināt karjeras vadības 
prasmju apguvi skolās;

celt izpratni un informētību par 
tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

motivēt profesijas un nodarbi-
nātības izvēlei atbilstoši izglītojamā 

interesēm, spējām, sabiedrības un 
darba tirgus piedāvājumam un 
vajadzībām.

Kā izmēģinājumskolas projektā 
izvirzītas 13 skolas: Aknīstes vidus-
skola, Rubeņu pamatskola, Zasas 
vidusskola, Ābeļu pamatskola, 
Dignājas pamatskola, Krustpils 
pamatskola, Sūnu pamatskola, 
Salas vidusskola, Biržu pamat-
skola, Biržu internātpamatskola, 
Brāļu Skrindu Atašienes vidus-
skola, Viesītes vidusskola, Rites 
pamatskola. 

Ar 2017. gada 3. oktobri 
novadu skolās darbu uzsāk 6 
pedagogi karjeras konsultanti, 
kuru kopējā slodze – 2.37. Projekta 
ietvaros ir paredzēts nodrošināt 
karjeras atbalstu visiem skolēniem, 
organizējot dažādus karjeras 

atbalsta pasākumus, kā arī tiks 
nodrošināta informācijas pie-
ejamība karjeras izvēlei. Plānots 
veicināt sadarbību ar uzņēmu-
miem, profesionālajām izglītības 
iestādēm un augstskolām.

Sadarb ībā ar  novadu 

UZSĀKTS PROJEKTS PAR KARJERAS 
ATBALSTU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

pulcējās uz klašu eglītēm, lai 
saņemtu liecības un pārrunātu 
aizvadīto semestri. 

Ziemassvētku iekaņas koncerts 
vienmēr ir ļoti gaidīts. Svētkus svin 
visi - skolēni, skolotāji un vecāki. Šī 
vakara noskaņa ienes mūsu domās 
un sirdīs gaišumu un mieru. 
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izglītības iestādēm ir izstrādāts 
Karjeras attīstības atbalsta pasā-
kumu plāns, kuru apstiprinājusi 
Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta ietvaros 20. decem-
brī Rubeņu pamatskolā notika 
aktivitāte "Pats savām rokām" - izglī-
tojoša nodarbība un tehnoloģiju 
darbnīca ar mērķi dot iespēju 
izzināt gan inženierzinātņu, gan 
mākslas jomas un starpnozaru 
radošuma šodienas un nākotnes 
iespējas.

Pie mums viesojās "Mazās brī-
numzemes" veidotājs Edmunds 
Sprūdžs.  Skolēniem “Mazā 
Brīnumzeme” ir ideāla platforma 
mūsdienīgai interešu izglītībai. 

Ne tai, kur sēž solos un kāds pie 
tāfeles rāda priekšā, bet tai, kur 
ļauj pašiem darboties. Ar modeļu 
izveidi, programmēšanu un mehat-
roniku saistītas nodarbes katru 
gadu kļūst aizvien populārākas 
visā pasaulē. Tās attīsta telpisko 
domāšanu, veicina radošu un 
izzinošu apmācību procesu, vien-
laicīgi mudinot apgūt elektronikas 
un mehānikas prasmes.  Modelisms 
ir piemērots vecumam no 4 līdz 
84 gadiem. Dzelzceļa modelisms 
vairāk pat ir pieaugušu cilvēku 
aizraušanās. Tā ir ar juveliera pre-
cizitāti īstenota ķimerēšanās, kas 
prasa daudz pacietības. 

Izzinošā piedzīvojuma laikā 

uzzinājām, kā   tiek   veidota   un   
darbojas aizraujošā modelisma 
pasaule. Iepazinām tehnoloģijas, 
kas spēj darbināt miniatūrus vilcie-
nus, auto un fabrikas, kā arī paši 
apguvām telpisku maketu  izveides  
pamatzināšanas  un  iemaņas.  

Katrs dalībnieks darbnīcā 
izveidoja   savu   mazās   pasau-
les gabaliņu. Izveidotie 3D darbi 
palika skolēnu rīcībā - sapņu, 
prasmju un zināšanu turpmākai 
iedvesmai.

Šī nodarbība skolēnus iedves-
moja izmēģināt, iedrošināja 
eksperimentēt, mudināja mācīties 
darot!

Jēkabpils novada pašval-
dība 2017. gada 27. oktobrī 
noslēdza sadarbības līgumu 
ar Valsts izglītības satura cen-
tru par Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 
„Atbalsts izglītojamo indivi-
duālo kompetenču attīstībai” 

īstenošanu līdz 2019. gada 
31. augustam. Plānotais īsteno-
jamo projekta darbību kopējais 
finansējums – 24223.78 eiro.

Dalībai projektā ir iesaistī-
tas Ābeļu pamatskola, Dignājas 
pamatskola, Rubeņu pamatskola 
un Zasas vidusskola, lai attīstītu 

vispārējās izglītības iestāžu pras-
mes strādāt ar individualizēto 
pieeju, veicinot izglītojamo kom-
petenču attīstību.

Sadarbībā ar novada izglītī-
bas iestādēm izstrādāts izglītojamo 
individuālo kompetenču atbalsta 
pasākumu plāns, ko ir apstiprinājis 

UZSĀKTS PROJEKTS PAR ATBALSTU 
IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO 
KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI
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Valsts izglītības satura centrs. 
Saskaņā ar to, sākot ar 2. novem-
bri, četrās novada skolās darbu 
uzsāka 7 pedagoga palīgi STEM 
un vides jomā un viens peda-
goga palīgs multidisciplinārā jomā, 
kuru kopējā likme ir 1.0. Attiecīgs 
slodžu sadalījums novada sko-
lās: Ābeļu pamatskola – 0.1, 

Zasas vidussskola - 0.3, Rubeņu 
pamatskola - 0.3, Dignājas pamat-
skola - 0.3 likmes.

Projekta ietvaros pedagoga 
palīgam ir iespēja, strādājot ar 
izglītojamajiem individuāli vai 
nelielās grupās, sniegt atbalstu 
skolēniem ar mācīšanās traucēju-
miem un mācību grūtībām, veicinot 

izglītojamo mācību motivāciju un 
tā palīdzot vieglāk apgūt izglītī-
bas programmas ietvaros plānoto 
mācību vielu.

Projekta koordinatore
Ilona Kantāne

RUBEŅU BIBLIOTĒKAI - 70!
13. decembris Rubeņu bib-

liotēkā bija īpaša diena, veltīta 
bibliotēkas pastāvēšanas 70 
gadiem. 

Diena sākās ar pasaku rītu bēr-
niem – “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa 
ceļu pasaciņa”. 1.- 3. klašu skolēni 
piedalījās radošā darbnīcā “Mans 
apsveikums”. Mazie apmeklētāji 
zīmēja apsveikumu bibliotēkai 
dzimšanas dienā. Skolas biblio-
tekāres Ināras Rudevičas vadībā 
sākumskolas skolēni jau iepriekš ir 
viesojušies pagasta bibliotēkā uz 
dažādām nodarbībām. 

Pēcpusdienā bibl iotēku 
apmeklēja 5. - 7. klašu skolēni. 
Bibliotēkas vadītāja Agra Ozoliņa 
iepazīstināja ar bibliotēkas vēsturi 
un bija sagatavojusi konkursu sko-
lēniem “Atrodi grāmatu”. Katram 
skolēnam tika iedots saraksts ar 
piecām grāmatām. Vislabāk vei-
cās tiem, kas ir jau bijuši bibliotēkā 

un pārzin tās izkārtojumu. Pirmie 
desmit saņēma pārsteiguma bal-
vas. Visi tika cienāti ar gardumiem. 
Kamēr skolēni piedalījās konkursā, 
skolotājas Ilona Kantāne un Elga 
Kukle varēja iepazīties ar bib-
liotēkas vadītājas sagatavotu 
prezentāciju par bibliotēkas 70 
gadu vēsturi un dalīties arī savās 
atmiņās par bibliotēkā piedzīvoto.

Kopš dibināšanas 1947. 
gadā līdz pat šim laikam bibliotēka 
atrodas vienā vietā. Bibliotēkā 
strādājuši: Heislere Valija (1947. 
gads), Romza Ārija (1947. – 
1954.), Celmiņš Arvīds (1954.), 
Mimmāne Valija (1955. – 1960.), 
Māliņa Maija (1960), Valpētere 
Lucija (1960. – 1961.), Bruņiniece 
Aina (1961. – 1963.), Vārslavāns 
Arnolds (1963. – 1968.), Šupeiko 
L.O (1968. – 1969), Ozoliņa 
Irēna (1969. – 1973.), Fadejeva 
Baiba (1973.), Streļuka Ināra 

(1973. – 1977.) 
un Ozoliņa Agra 
(no 1977.).

Bibliotēkā 
veikta arī auto-
matizācija: 
2008 .  gadā 
bibliotēka sākusi 
strādāt ar sistēmu 
“ALISE”, 2012. 
gadā pi ln ībā 
pabeigts darbs 
pie elektroniskā 

kataloga, sakārtota visa grāmatu 
fonda elektroniskā uzskaite un grā-
matvedība; grāmatu izsniegšana 
un saņemšana notiek elektroniski. 
Ieviests arī “Trešais tēva dēls” – 
projekta ietvaros saņemti jauni 
datori, multifunkcionālās iekārtas, 
pieslēgts un pieejams arī bezvadu 
internets.

Bibl iotēkā vienmēr noti-
kuši dažāda veida pasākumi: 
gadskārtu svētku pasākumi, grā-
matu apspriešanas, literārās 
tiesas, mīklu, pasaku un dzejas 
pēcpusdienas, dažādas izstādes 
utt. Viesojušies arī dažādi ievēro-
jami cilvēki, piemēram, rakstnieces 
Anna Skaidrīte Gailīte, Ilze Indrāne 
un Ingrīda Stroda, dzejnieces 
Kornēlija Apškrūma un Una Kukle, 
komponiste Lilita Kauliņa, dziesmu 
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izpildītāja Mētra Kalniņa, Dailes 
teātra aktrise Lidija Pupure, māksli-
niece Rasma Bērziņa.

Paldies bibliotēkas vadītājai 
par nu jau četrdesmit gadiem, ko 
veltījusi šim darbam, kā arī vienmēr 
laipo attieksmi un ieguldīto darbu 
bibliotēkas uzturēšanā.

DĀVANA NO EDISOFT LATVIA
Mīlestības pilnu un pacilātu 

svētku sajūtu Ziemassvētkos 
mums sagādāja Edisoft Latvia. 
Skolas vajadzībām tika dāvi-
nāta elektrotehnika. Mēs bijām 
viena no četrām skolām, kuras 
saņēma šo lielisko dāvanu - Vānes 
pamatskola Kurzemē, Jāņa Zālīša 
Sausnējas pamatskola Vidzemē, 
Bebru pamatskola Zemgalē un 

mēs - Rubeņu pamatskola Latgalē.
Jaunais dators mums patiesi 

noderēs, jo no 1.janvāra skolā tiek 
ieviesta eklase.

 Edisoft Latvia SIA sagādājusi 
īstu dāvināšanas prieku sev un 
ikvienam mūsu klientam.

Paldies par lielisko dāvanu un 
sagādāto prieku svētkos! 

https://ediweb.com/lv-lv

RĒZEKNE
25 .novembr ī  Rubeņu 

pamatkolas skolotāji un tehnis-
kie darbinieki devās ekskursijā 
uz Rēzekni. Tā bija Skolotāju 
dienas ekskursija.

Mūsu pirmais pieturas punkts 
bija Vogulu Latgales keramikas 
darbnīca. Māja atrodas brīniš-
ķīgā vietā. Esam nonākuši bērziem 
noaugušā māla kalnā. Visapkārt 
paveras rudenīgi dabas skati. Mūs 
priecīgi sagaida viens no Vogulu 
dzimtas keramiķiem Jānis Voguls. 
Mūsu saruna notiek darbnīcā, kura 
uzbūvēta 1976. gadā. Te meistars 
mūs iepazīstina ar dzimtas vēsturi. 
Viņa tēvs Voldemārs Voguls ir 
viens no ievērojamākajiem savas 

paaudzes Latgales keramiķiem, 
kas saņēmis arī augstu novērtē-
jumu – podniecības vecmeistara 
Andreja Paulāna diplomu un 
medaļu. Kā tas Latgalē senos lai-
kos bija parasts, 
podniecībai ir 
pievērsusies visa 
ģimene – sieva 
Olga un dēli 
Jānis un Māris.

Stāstot Jānis 
uz podnieka vir-
pas uzmeistaro 
vāzi. Mums atliek 
vien nobrīnīties, 
cik veikli un viegli 
tas sanāk. Bet 

tas tik no malas tā liekas. Viena 
nepareiza kustība un darbs jāsāk 
no gala.  

 Jānis ir talantīgs formu veido-
tājs. Vislabāk padodas lielformas, 
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kas uzceltas no viena liela māla 
gabala. Jau 16 gadu vecumā 
piedalās izstādēs. Katru gadu 
piedalās izstādēs, ko organizē 
Latgales podnieku dienu ietvaros.

Kad esam apskatījuši un iegā-
dājušies dažādos mākslas darbus, 
nonākam pie cepļa. Tas ir lielākais 
Latgalē. Cepli kurina četras reizes 
gadā. Tas ir ļoti atbildīgs darbs, jo 
var tikt sabojāti visi mākslas darbi  
pie vismazākās neuzmanības. 
Galarezultāts nav prognozējams. 
Šajā ceplī tika atjaunota melnās 
svēpētās keramikas apdedzināša-
nas tehnoloģija.

Mākslinieka zināšanas un pras-
mes, materiāla izjūta un talants ļauj 
radīt ar tālas pagātnes pieredzi 
uzlādētus mūsdienīgus darinā-
jumus -  krūzes ar plastisku, it kā 
tekošu formu, vāzes ar slaidiem 
kakliem, podi ar kuplinātiem apjo-
miem, svečturi ar grafiski izsvarotiem 
siluetiem.

Tālāk mēs devāmies uz 
Rēzeknes Zaļo sinagogu. Mūs 
laipni sagaidīja gids Voldemārs 
Ivdris. Viņa stāstījums bija aizrau-
jošs. Tā ir senākā koka sinagoga 
Baltijā un īpašs koka arhitektūras 
piemineklis. Tā atrodas pilsētas 
vēsturiskajā centrā un pārstāv pil-
sētas koka arhitektūru. 

Zaļā sinagoga Rēzeknē ir 
uzbūvēta 1845.gadā. Uz to laiku 
tā bija viena no lielākajām ēkām 

Rēzeknes pilsētā, no kopumā 
deviņām tolaik Rēzeknes pilsētā 
esošajām sinagogām. Tā ir vie-
nīgā, kas par spīti spēcīgajiem 
otrā pasaules kara postījumiem pil-
sētā saglabājusies līdz mūsdienām. 
Šī ēka ir interesanta gan ar savu 
izvietojumu pilsētas vidē, gan ar to, 
ka tā ir stingri orientēta uz debes-
pusēm, kā arī ar to, ka pirmais stāvs 
ir bijis tāda kā vīriešu daļa, otrais 
stāvs kā sieviešu daļa.

Pēc restaurācijas Zaļā sina-
goga darbojas ne tikai kā koka 
arhitektūras mantojuma centrs un 
ebreju vēstures ekspozīcija. Tā 
atkal kļuvusi par ebreju kopienas 
lūgšanu vietu, šeit jau tika svinēti 
Purima, Pesaha un Roš-a-šana 
svētki ar lūgšanām, videolekci-
jām un ebreju virtuves ēdienu 
degustāciju. Ar jauniem akcen-
tiem sinagogas sakrālās funkcijas 
papildināja vairāki klezmeru un 
tradicionālās mūzikas koncerti, pie-
šķirot skanējumam īpašu noskaņu, 
bet klausītājiem ļaujot novērtēt 
telpu lielisko akustiku.

Laiks paskrēja vēja spārniem. 
Nemaz negribējās doties prom. 

Ekskursijas noslēgumā apmek-
lējām Latgales vēstniecību 
GORS – vietu, kur vienkopus rada 
un vēsta Latgales stāstu. Te satek 
kultūras mantojums un senas vērtī-
bas, tradīcijas un jaunrade, valoda 
un notikumi, nozīmīgākās pasaules 
tendences, māksla, kultūra, dejas 
un dziesmas. Te satiekas jaunie un 
vecie, saimes un dzimtas, savējie 
un aicinātie. Te dzimst un dzīvo 

nebijušas, aizraujošas idejas – īsts, 
radošs, skaists gars. 

Latgales vēstniecības GORS 
sirds ir divas akustiskās koncert-
zāles - Lielā zāle "Gors" ar 1000 
sēdvietām (3000 stāvvietas) un 
Mazā zāle "Zīdaste" ar 220 sēd-
vietām (1000 stāvvietas). 

Kā skaists mākslas baudījums 
dienas beigās bija brāļu   Auzānu 
un „Slavenā Jersikas orķestra“ jaunā 
koncertprogramma. Koncertā 
skanēja populārās, savulaik 
padomju varas aizliegtās dzies-
mas no „Čikāgas piecīšu“, Larisas 
Mondrusas, Ilmāra Dzeņa un dau-
dzu citu izpildītāju repertuāra. 
Par mūsdienīgām un interesantām 
aranžijām gādāja Atis Auzāns un 
Artūrs Palkevičs.

„Dziesmas ar kurām uzaugām! 
Padomju okupācijas režīma aiz-
liegtās dziesmas, kuras mēs zināmā 
mērā varam arī dēvēt par Latvijas 
„brīvības dziesmām“, jo tās neno-
vēršami izplatījās no rokas rokā, 
līdz padomju cenzūra vairs nebija 
spējīga izkontrolēt, kurš, ko ieraksta 
un klausās! Tagad, gadiem ejot, 
daudzas no šīm skaistajām melo-
dijām ir nepelnīti piemirstas!“ stāsta 
Atis Auzāns. „Tuvojoties Latvijas 
lielajai jubilejai, mēs, mūziķi, ar šo 
programmu vēlamies klausītājiem 
dāvināt jaukas muzikālas atmiņas 
un iespēju dziedāt līdzi gandrīz vai 
katrai koncerta dziesmai!“
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Tuvojoties Latvijas 99. dzim-
šanas dienai, skolēniem bija 
jāpadomā par trim nozīmīgā-
kajām viņu lietām Latvijā. Tās 
ir - daba, ģimene, tautasdzies-
mas, Brīvības piemineklis, cilvēku 
labās sirdis, latviešu valoda, 
brīvība, neatkarība, ēdieni, 
karogs, himna un draugi.

Elīna K. raksta: "Man nozī-
mīgākās lietas ir mana ģimene, jo 
viņi mani mīl un atbalsta, kad man 
to vajag. Skola, kur es mācos, 
jo šajā skolā ir labi skolotāji. Tur 
man ir labi daugi, un es tur jūtos 
ērti. Koki, kuri ir ļoti skaisti pava-
sarī, zaļi vasarā un rudenī sarkani 
un oranži. Es novēlu Latvijai, lai 
visi cilvēki būtu veseli un stipri. Lai 
Latvija nekarotu ar citām valstīm. 
Lai Latvija pastāvētu vēl vairākus 
simtus gadus!"

Rūta G. : "Man daba ir 
svarīga, jo tur es spēju aizbēgt 
no realitātes un dažādām prob-
lēmām. tur es spēju atrast iekšējo 
mieru, un mans garastāvoklis vien-
mēr dabā uzlabojas. Dzimtene 
man ir svarīga, jo es tur uzaugu. 
Šeit tika veidotas lielākā daļa 
manu atmiņu, tuvas draudzības un 
mana ģimene. Vienalga cik veca 
būšu, es vienmēr šeit atgriezīšos. "

Maija N.: "Man pati nozī-
mīgākā ir mana ģimene, dzimtas 
vēsture un dzimtas koks. Man ir 
svarīgi zināt savas saknes. Tās vijas 
dažādi, un ir interesanti redzēt 
kādi cilvēki ir manos senčos. Mana 
māja ir tā vieta, kur es varu justies 
pilnīgā drošībā un "savā ādā". 
Tautas dziesmas man ir nozīmīgas 
tādēļ, ka tā ir ļoti liela mūsu latviešu 
kultūras daļa. Mūsu tautasdziesmas 

daudz pasaka par mums. Tajās ir 
izdziedāta mūsu vēsture. Ļoti nozī-
mīga ir mūsu valoda. Bez tās mēs 
nebūtu unikāli. Mūsu valoda dod 
iespēju izcelties. Tā ir ļoti milzīga 
daļa mūsu identitātes."

Diāna Z.: "Man Latvijā 
viena no nozīmīgākajām lietām ir 
Brīvības piemineklis. Tur stāv Milda, 
kura tur trīs zvaigznes, kuras sim-
bolizē brīvību. Esot pie Brīvības 
pieminekļa, es uzreiz atceros 
senos notikumus, kas skāruši Latviju 
agrāk, bet to visu esam pārcietuši. 
Kā, piemēram, barikādes. Lai kas 
notiktu, mēs latvieši turamies cieši 
kopā un sargājam to, kas mums 
katram ir visnozīmīgākais un svarī-
gākais. Neaizmirsīsim arī strēlniekus, 
kuri cīnījušies par mūsu zemi un 
godam to ir izdarījuši. Mana otrā 
nozīmīgākā lieta ir cilvēku labās 
sirdis Latvijā. Ja kādam ir slikti, tad 
mēs mēģinām palīdzēt. Mēs varam 
lepoties ar dakteriem klauniem, 
kuri iet pie maziem bērniem, lai viņi 
nebaidītos no ārstiem, lai atvieg-
lotu savu dzīvi izārstējoties. Mūsu 
zeme ir mūsu pašu rokās."

Sintija V.: "Man visnozīmī-
gākā lieta Latvijā ir dzīvnieki. Man 
patīk dzīvnieki, un es priecājos, 
ka Latvijā par dzīvniekiem rūpē-
jas. Protams, ka ir arī patversmes, 
kur atrodas pamestie dzīvnieki. Es 
ceru, ka kādreiz visiem dzīvniekiem 
būs mājas, jo visi ir pelnījuši siltumu, 
ēdienu un mīlestību. "

Jānis S.: "Pirmā man nozī-
mīgākā lieta ir Latvijas himna. Tā 
skan ne tā kā citās valstīs. Tā skan 
skaisti, droši un svinīgi. Tā skan kā 
lūgšana. Otra nozīmīgākā lieta ir 
ģimene. Tēvs - viņš ir stiprs, labs un 

gudrs. Māte - skaista, laba, mīļa, un 
es zinu, ka viņa mani mīlēs vienmēr. 
Brāļi un māsa - viņi var palīdzēt, 
pamācīt un ir mani vislabākie 
draugi. Trešā nozīmīgākā lieta ir 
pati Latvija. Viņa ir skaista. Es dzī-
voju šeit. "

Evelīna P. : "Viena no 
nozīmīgām lietām man ir Brīvības 
piemineklis, jo tas Latvijai nozīmē 
ļoti daudz. Tur slēpjas daudzas 
atmiņas un stāsti. Tā ir Milda, kas 
tur rokās trīs zvaigznes - trīs Latvijas 
novadus. Otrā lieta - meži un 
mājas, svaigais gaiss, kas no tiem 
nāk, un mājas, kur ar draugiem 
izskrieties. Draugi - bez tiem katram 
ir drūmi. Pat Latvijai ir divi draugi - 
Lietuva un Igaunija. Es Latvijai vēlu 
palikt tādai, kāda tā ir. Vēlu, lai tā 
paliek tā pati Latvija, ko pašlaik 
zinu. Novēlu Latvijai būt zaļai un 
tīrai, lai gaiss šeit vienmēr svaigs!"

Mairis R.: "Valoda. Tā ir 
vienīgā pasaulē. Tai ir savi burti, 
garumzīmes. Tai ir savi vārdi, izloks-
nes un dialekti. Rīga. Tāda ir 
vienīgā pasaulē. Tajā ir daudz ko 
redzēt, dzirdēt, sataustīt, sasmar-
žot un pat sagaršot. Tajā ir daudz 
vēsturisku ēku - Lielā Ģilde, Rīgas 
pils u.c. Tur ir vietas, kur vienkārši var 
pasēdēt, pavērot, kā pilsēta dun 
un mudž. Vēl tajā atrodas inte-
resanti muzeji un izklaides vietas. 
Cilvēki. Latvijā cilvēku dažādība 
ir liela. Ir gan cilvēki, kuri ir paši 
labākie pasaulē, bet ir arī tādi, 
kuriem nerūp citu cilvēku klātbūtne. 
Bet pārsvarā cilvēki ir labsirdīgi un 
katru dienu pasmaida, kad tu svei-
cinies ar viņu. No tādiem cilvēkiem 
ir jūtams siltums, kurš kvēlo viņu sirdīs. 
Ēdiens. Tādi ir vienīgie pasaulē. Tik 

TRĪS MAN VISNOZĪMĪGĀKĀS 
LIETAS LATVIJĀ
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liela dažādība gan vasarā, gan 
ziemā! Tikai atceries Ziemassvētku 
un Jaunā gada svētku mielastu! Bet 
vislabākais ēdiens ir karstas vasa-
ras pusdienlaikā, kad tu atgriezies 
no smagas strādāšanas mājās, un 
mamma tevi sagaida ar lielu bļodu 
aukstās zupas! Gadalaiki. Tādi ir 
tikai dažās valstīs. Četri gadalaiki 
ir vislabākie! Dzīve vienmēr būs 
jautra, ja tev ir trīs mēneši sniegs, 
trīs mēneši slapjums, trīs mēneši kar-
stums un trīs mēneši atkal slapjums. 
Jautrība! "

Artis G.: "Man nozīmīga 
Latvijas brīvība un 5 novadi. It 
īpaši Sēlija, kur es dzīvoju un dzīvo 
mani radi. Latvijā var audzēt 
daudzus augus, dārzeņus, kokus. 

Latvijā ražo dažādu produkciju 
un apgādā sevi, un izgudro kaut 
ko jaunu. Latvijā ir daudz dažādu 
valodu, veikalu un labu skolu ar 
labiem skolotājiem un gudriem 
zēniem un meitenēm. Latvija ir 
mana dzimtene. Tur es piedzimu 
un uzaugu, un cīnīšos par Latviju!"

Jānis S. :  "Man 
visnozīmīgākās lietas ir 
ģimene, mājas un draugi. 
Es esmu pateicīgs mam-
mai un tētim par to, ka viņi 
deva iespēju dzīvot šo 
dzīvi. Manā ģimenē vec-
tēvi bija galdnieki. Mans 
tētis arī ir galdnieks. Arī man 
patīk darboties ar koku. 
Sākumā, kad manas mājas 

vēl nebija uzbūvētas, tur gāja kara 
fronte cauri. Pēc kara mans vec-
tēvs uzbūvēja māju un citas ēkas. 
Kad mēs pirmo reizi atbraucām, 
šeit pilnīgi viss bija vecs un sapuvis. 
Tagad  tā ir viena no skaistāka-
jām apskates objektiem, kur brauc 
daudz ekskursantu. Kas var būt 
labāks par ģimeni un mājām?"

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA
17. novembrī svinīgā līnijā 

atzīmējām Latvijas 99. dzimša-
nas dienu. Šoreiz katrai klasei bija 
jasagatavo mājas darbs - stāstī-
jums par kādu skaistu, interesantu 
vietu. Pārējiem jāatmin, kas tā par 
vietu. Skolēni bija izvēlējušies gan 
visiem zināmas, gan arī nezinā-
mas, bet patiešām skaistas vietas. 
Patīkami, ka skaisto prot saskatīt arī 
tepat līdzās. Katra nosauktā vieta 
bija jāatzīmē Latvijas kartē. Te 
noderēja ģeogrāfijas zināšanas. 
Kā jau dzimšanas dienā pienā-
kas, visi tika cienāti ar saldumiem. 
Pēcpusdiena izvērtās ļoti jauka, 
patīkama un noderīga.
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Tautas Saimes grāmata – 
iespēja ikvienam iedzīvotājam 
dalīties iespaidos par Latviju, 
pastāstīt nedaudz par sevi un 
atstāt arī kādu vēlējumu valstij 
un līdzcilvēkiem nākotnē, ar 
roku to ierakstot gaišajās grā-
matas lappusēs. Ar ierakstiem 
dalīties aicināti gan goda pilsoņi, 
gan simtgadnieki, gan iestādes, 
biedrības, skolotāji, uzņēmēji.. visi, 
visi interesenti

Kā uzsver iniciatīvas autori – 
Rīgas Aktīvo senioru alianse 
“RASA” – tā būs visas Latvijas iedzī-
votāju dāvana Latvijai simtgadē. 
Vairāki šīs grāmatas eksemplāri jau 

ceļo pie cilvēkiem visā Latvijā, nu 
viens no tiem nonācis arī Jēkabpils 
novadā.

Tautas Saimes grāmata 
Rubeņu pamatskolā nonāca 8. 
novembrī. Grāmatā mēs atstājām 
ziņas par Rubeņu pamatsko-
las vēsturi, bibliotekāres Ināras 
Rudevičas sacerēto himnu skolai, 
kā arī bērnu zīmējumus un domas 
par Latviju.

Akcijas noslēgumā 2018. 
gada septembrī grāmatas 
svinīgi tiks nodotas Valsts prezi-
dentam Raimondam Vējonim, kas 
pēc tam tās nodos glabāšanai 
Nacionālajā bibliotēkā.

TAUTAS SAIMES GRĀMATA

ASTOŅAS ZVAIGZNES

LĀPU GĀJIENS

22. novembrī mūsu skolas 
skolēniem bija iespēja noska-
tīties Askolda Saulīša filmu 
“Astoņas zvaigznes”.  Tā ir 
trešā filma Nacionālā kino cen-
tra programmā «Latvijas filmas 
Latvijas simtgadei».

Askolda Saulīša filma vēsta par 
strēlnieku vienību sarežģīto formē-
šanos, ko kavēja gan Krievijas 
impērijas valdība, gan latviešu 
pilsonisko aprindu gļēvums, gan 
lielinieku propaganda. Izmantojot 
pašu strēlnieku rakstītus tekstus, 
atmiņas, vēstules un dienasgrāma-
tas, filmas veidotāji stāsta gan par 

strēlnieku leģendārajām kaujām, 
gan par viņu sadzīvi un mīlestību. 
Par to, kā strēlnieku vienībās rūdī-
jušies nākamā Latvijas Neatkarības 
kara cīnītāji un vēl pirms Latvijas 
valsts dzimusi Latvija – pirmais 
Daugavgrīvas, otrais Rīgas, tre-
šais Kurzemes, ceturtais Vidzemes, 
piektais Zemgales, sestais Tukuma, 
septītais Bauskas un astotais 
Valmieras latviešu strēlnieku 
bataljons.

Filmas otrajā daļā izsekots 
strēlnieku ceļam uz Latviju cauri 
Krievijas Pilsoņu karam tā dažā-
dās frontes pusēs. Rūgta lappuse ir 

daudzu morāli un fiziski sakropļoto 
karavīru liktenis pēc kara.

Filmu caurauž astoņu strēlnieku 
laikmeta personību dzīvesstāsti un 
ilustrē apjomīgs līdz šim nepub-
licētu vizuālo dokumentu klāsts 
no Latvijas muzejiem, arhīviem un 
privātām kolekcijām. Latviešu strēl-
nieku vēsturisko nozīmi filmā izvērtē 
mūsdienu Latvijas un ārzemju 
pētnieki.

Stāsts par vienkāršiem cilvē-
kiem, kurus izaicināja Liels Laikmets 
un, neprasot atļauju, noteica viņu 
dzīves robežas.

FOTO - KASPARS  SĒLIS

Pēdējo gadu desmitu laikā ir 
izstrādājušās vairākas Lāčplēša 
dienas tradīcijas – piemē-
ram, Rīgā šī piemiņas diena nav 

iedomājama bez svecīšu aiz-
dedzināšanas un nolikšanas 11. 
novembra krastmalā, pie Rīgas 
pils mūra. Svecītes tiek degtas un 

ziedi tiek likti arī citās Latvijas vie-
tās, kas ir īpaši paredzētas kritušo 
brīvības cīnītāju piemiņai. Ikviens, 
kurš vēlas godināt aizgājušo 
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LĀČPLĒŠA DIENA

cīnītāju dvēseles, iededz sveces 
arī savas mājas logos. Tādu 
pašu motīvu dēļ sveces tiek iedeg-
tas arī citu nozīmīgu ēku logos. 
Neatņemamas Lāčplēša dienas 
tradīcijas ir arī Lāpu gājieni.

Šogad pirmo reizi Lāpu gājiens 
notika Rubenes pagastā. Mūsu 
skolas skolēni ņēma aktīvu līdz-
dalību tajā. Pirms gājiena skolēni 
nolika svecītes gar ietves malu, 
lai kaut nedaudz izgaismotu ceļu. 
Visi gājiena dalībnieki pulcējās 
pie pagasta pārvaldes ēkas, lai 
pēc tam ar lāpām rokās dotos 
“Gaismas ceļā” līdz kultūras namam. 
Pie kultūras nama klausījāmies sko-
lotājas Anitas Vērdiņas stāstījumu 
par Augškurzemes partizānu pulka 
karavīru gaitām un ar klusuma brīdi 

godinājām kritušo karavīru 
piemiņu.

Tu rp inā jumā ska -
t ī j ā m i e s  “ G a i s m a s 
programmu” Daugavpils 
uguns teātra izpildījumā. 

Dienas nobeigumā 
izskanēja novada jauktā 
kora “ Putni” koncerts ar 
patriotisku dziesmu prog-
rammu un dzejas rindām.

Šī diena bija notiku-
miem bagāta. Skolēniem 
bija iespēja izstaigāt 
vēstures ceļus, iedegt 
gaismas gan Latvijas kon-
tūrā, gan savās sirdīs. 

Lāčplēša diena ir nacionā-
las jeb valstiskas nozīmes piemiņas 
diena par godu Latvijas brīvī-
bas cīņās kritušajiem varoņiem, 
kas ik gadu tiek svinēta 11. 
novembrī.

1919. gadā, 11. novembrī, 
Pārdaugavā Latvijas Bruņotie 
spēki sakāva Rietumkrievijas 
Brīvprātīgo karaspēku, gūstot 
uzvaru pār tā saukto Bermonta 

karaspēku. Gadu no gada 
pieminot šo zīmīgo Latvijas vēs-
tures notikumu, tieši 11. novembrī, 
Lāčplēša dienā, tiek godināti 
Latvijas brīvības cīnītāji.

Jāpiebilst, ka šajā dienā tika 
nodibināts arī Lāčplēša Kara 
ordenis ar devīzi “Par Latviju”, 
kas laikā no 1920. gada līdz 
1940. gadam bija Latvijas aug-
stākais militārais apbalvojums, 

kas tika piešķirts Latvijas armijas 
karavīriem, latviešu strēlnieku pulku 
karavīriem, kā arī tiem ārzemnie-
kiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības 
cīņās vai sekmēja un sniedza 
ieguldījumu Latvijas valsts nodibi-
nāšanā. Lāčplēša Kara ordeņa 
dibināšanas diena bija arī diena, 
kad pirmo reizi tika atzīmēta 
Lāčplēša diena, tomēr tolaik 11. 
novembris netika uztverts kā kritušo 
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karavīru piemiņas diena, bet gan 
kā Lāčplēša kara ordeņa svētki. 
Neskatoties uz to, ka šis ordenis 
bija nodibināts jau 1919. gadā, 
pirmie 288 LKO kavalieri to 
saņēma tikai 1920. gadā.

Rubeņu pamatskolā Lāčplēša 
diena tika atzīmēta 10. novem-
brī. No rīta 7. klases skolnieki 
kopā ar skolotāju Anitu Vērdiņu 
devās pie Lāčplēša ordeņa 
kavaliera Antona Kolosovska 
kapa. Apbalvots ar Lāčplēša 
Kara ordeni par izlūku gājienu 
1920. gada 19. jūnija naktī 
Osvejas rajonā un cīņu pie 
Kupravas ciema. 

Pēc stundām gan skolnieki, 
gan skolotāji, gan skolas darbinieki 
pulcējās pie 8. klases izveidotās 
Latvijas kontūras, lai aizdedzinātu 
svecītes un noklausītos vēstures 
skolotājas Anitas Vērdiņas stāstī-
jumu par Augškurzemes partizānu 
pulka rašanos. 

Latvijas valsts proklamēšanas 
laikā 1919. gada 18. novem-
brī Augškurzeme atradās vācu 
okupācijas armijas varā. Pēc 
novembra revolūcijas Vācijā 
vācieši 1918. gada decembrī 
Ilūkstes apriņķī atkāpās, to vietā 
ienāca Padomju Krievijas armija. 

Vienu teroru nomainīja otrs.  Jau 
1919. gada aprīlī un maijā daļa 
vietējo vīriešu aizgāja mežos, kur 
izveidoja atsevišķi darbojušos 
nelielus tā saukto “zaļo” partizānu 
pulciņus, to mērķis bija paātrināt 
Sarkanās armijas atkāpšanos un 
apsargāt vietējās saimniecības 
no izlaupīšanas. 

V iena grupa darbojās 
Rubenes - Podunajas (Dunavas) - 
Cukurines rajonā virsnieka Īvana 
vadībā (ap 30 vīru sastāvā), 
otra - Kaldabruņas - Bebrenes - 
Dvietes rajonā virsnieku Staltmaņa 

un Šveiferta vadībā (ap 20 vīru) 
un trešā (ap 10 vīru) - Ilzes - 
Jelovkas (Eglaines) rajonā virsnieka 
Brunovska vadībā. 

1919. gada maija bei-
gās, jūnija sākumā, kad Lietuvas 
armija lielinieku pulkus izsita no 
Paņevežas - Skaistkalnes pozīci-
jām, tie atkāpās Aknīstes - Subates 
virzienā. Reizē ar atkāpšanos 
sākās mobilizācijas un dažādas 
rekvizīcijas Augšzemes pagastos.

Kapteinis P.Īvans naktī no 
9. uz 10. jūniju atradās Bebrenes 
muižā apcietinājumā. P.Īvans pie-
runāja visus sargus sarkanarmiešus 
uz bēgšanu. Apbruņotie sargi 
atstāja posteņus un aizgāja līdzi 
kapteinim uz mežu. 10. jūnija naktī 
Īvans ar šiem 14 dezertieriem 
uzbruka Bebrenes muižā esoša-
jiem komunistu spēkiem. Lielinieki 
panikā metās bēgt. Neieradās arī 
soda ekspedīcija, jo 18. jūnijā pie 
Kaldabruņas muižas tiem uzbruka 
Īvana partizāni.

1919. gada 13. jūnijā Rubeņu 
muižas dārzā J.Indāna vadībā 
sapulcējās 60 partizānu, notika 
apspriede, kurā J.Indāns, ar Lietuvas 
armijas virspavēlnieka atļauju, uzai-
cināja visas atsevišķi darbojušās 
partizānu grupas apvienoties 
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vienā un izveidot “Augškurzemes 
Zaļo partizānu pulku”.

Ar Latvijas armijas Austrumu 
frontes pavēlnieka pulkveža 
Jansona pavēli pulku 1919. gada 
20. jūnijā pievienoja Latvijas armi-
jai ar nosaukumu “Augškurzemes 
Partizānu pulks”, par pulka koman-
dieri apstiprināja virsleitnantu 
J.Indānu.

Par pulka štāba un novietnes 
vietu tika izraudzīta Asares muiža. 
22. jūnijā pulkā ieskaitīts 161 brīv-
prātīgais cīnītājs.

Augškurzemes partizānu pulks 
tai laikā bija vienīgā organizētā 

armijas daļa šinī apkaimē. Pulka 
apgādi ar ieročiem, pārtiku, 
apģērbu nodrošināja paši par-
tizāni un apkārtējo pagastu 
iedzīvotāji. Saskaņā ar Lietuvas 
armijas pavēli no 6.-10. jūnijam 
pulks dodas uzbrukumā virzienā 
Bebrene - Dviete, lai nodrošinātu 
APP labajā spārnā esošo lietu-
viešu uzbrukumu caur Ilūksti un Grīvu 
Daugavpilij.

Pēc Bebrenes kaujas pulks 
nonāk aizsardzības pozīcijās līnijā 
Ancene - Rubeņi un uz dienvidiem 
gar Daugavas krastu. Pulka štābs 
atradās Asarē.

Augškurzemes partizānu pulka 
Latvijas atbrīvošanas cīņās 39 kri-
tušo partizānu piemiņai Asarē pie 
baznīcas pēc pulkveža J.Indāna 
ierosmes uzcelts A. Birzenieka vei-
dots piemineklis.

Pieminekļa pamatakmens 
ielikšanā 1923. gada 22. jūnijā 
piedalījās valsts prezidents Jānis 
Čakste.

Skolotāja Anita Vērdiņa iero-
sināja Lāčplēša dienu nākošgad 
atzīmēt pie pieminekļa Asarē.  

MĀRTIŅDIENA
Mārtiņdienu svin katru gadu 

10. novembrī, un tā ir ne tikai 
diena, kurā svin Mārtiņiem 
vārdadienas, bet arī simbo-
lisks laiks, kurā tiek pabeigti 
visi rudens darbi, pilnībā 
novākta raža, tai jābūt saga-
tavotai ziemai, un šī ir diena, 
kurā sākas ziemas sezona ar 
visiem tās darbiem. Uzskata, ka 
Mārtiņdiena atver durvis zie-
mai, un bieži vien ar Mārtiņiem 
būtu jāatnāk pirmajam sniegam.

 Mārtiņdienas parasti ir vienas 
dienas svinības, kas noris jautri 
un līksmi, jo tad beidzas klusais 
veļu laiks un sākas jauna dzīve. 
Mārtiņos sākas budēļi (ķekatās 
iešana), kas mājai nes svētību, 
laimi, veselību un auglību.

Mārtiņos svin apkūlības (labī-
bas kulšanas beigas), un senāk 
galds tika klāts ļoti bagātīgi.  
Galvenie ēdieni, ko cēla galdā 
un kas minēti dainās, ir gailis 
vai vista, maize, pīrāgi, cūkgaļa, 
medus un alus.

Ar ī  Rubeņu pamatskolā 
katru gadu 10. novembrī svin 

Mārtiņdienu. 
Vispirms skolas sporta zālē 

visi pulcējas, lai iepazītos ar 
Mārtiņdienas tradīcijām, dzies-
mām, rotaļām. Skolotāja Ilona 
Kantāne kopā ar dramatiskā 
pulciņa dalībniekiem sagatavo-
jusi tautasdziesmas un ticējumus. 
1.- 4. klašu koris kopā ar skolotāju 
Ingu Valpēteri iepriecināja ar ska-
nīgām dziesmām. 

Pēc priekšnesumiem sākās īstā 
jautrība un rotaļas. Katrai klasei 
bija jāsagatavo viena rotaļa vai 
spēle, vai atrakcija un jānovada 
pārējiem. 5. - 6. klases skolēni aici-
nāja uz gaiļu cīņām. 7. - 8. klašu 
skolēni sagatavoja interesantu 
stafeti ar pārģērbšanos. 9. klases 
skolēni bija izdomājuši veiklības 

rotaļu. Tāpat visi devās kopīgā 
dejā ar cisu maisu. Rotaļas visvai-
rāk patīk mazāko klašu skolēniem. 
Lielākie kautrīgi stāv malā un 
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piedalās pēc vairākiem atgādinā-
jumiem. Tomēr līksmi un jautri ir visiem.

 Pēc kārtīgas izdancošanās 
varēja sākties Mārtiņdienas tirgo-
šanās. Šogad čaklākie tirgotāji 
bija mazāko klašu skolēni. Jāsaka, 
ka tirgotāji katru gadu gandrīz ir 
vieni un tie paši - Laura Gailīte, 
Renārs Boiko, Marija Jankovska, 
Sandra Zvirgzdiņa, Kristofers 
Romaščenko, Sindija Brakovska, 
Vladislavs Kuklis, Signe Ārgule, 
Kristiāna Čeirāne, Rūta Graudiņa, 
Rūdolfs Ošāns, Armīns Arnts. 
Tirdziņā varēja nopirkt daudz 
garšīgu gardumu – vafeles, pop-
kornu, cepumus, riekstiņus, keksiņus, 
pīrādziņus u.c. Tirgošanās notiek 
ļoti raiti un drīz vien visa prece ir 
izpārdota. Laimīgi ir visi - gan pir-
cēji, gan pārdevēji.

Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle un maketēja Solvita Kukle


