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Mācību gads ir noslēdzies. 
Maija mēnesis bija notikumiem 
bagāts un pārpildīts. 9. klasei 
sācies eksāmenu laiks, pārējiem 
pārgājienu un ekskursiju laiks. 
Tika apceļotas gan tuvākās, 
gan tālākās zināmās vietas – 
Velnakmens, Dvietes palienas, 
Gārsene, sēļu sēta „Gulbji”, 
Botāniskais dārzs, Vidzemes 
jūrmala  u.c.  Mācīties var arī 
dabā. Gluži kā Māras Misiņas 
dzejolī „Ko katrs māca”

Māca mākonis savaldīties,

Dusmoties - negaiss un krusa.

Ko māca man rasa no rīta?

Sakrāt mirdzumu tumsā klusi.

Sniegs un sals. Tie ir gleznotāji,

Dubļiem baltākas drānas iedod.

Piedzimst cālis uz kājelēm vājām,

Paaugas, māca man dziedāt.

Sūdzēties iemāca vārna.

Spītību - vāvere kokā:

Lidot, kaut arī nav spārnu,

Lidot un nedoties rokā!

Tā gluži nemanot pienāca arī 
pēdējā skolas diena.  Rīts iesā-
kās ar svinīgo līniju, kur Jēkabpils 
novada domes deputāts Mārtiņš 
Līcis un Rubenes pagasta pār-
valdniece Intra Kurme sveica  

skolēnus, kuri  ieguvuši godalgo-
tas vietas mācību olimpiādēs.  
Pateicības saņēma arī skolotāji. 
Skolas direktore Ināra Kantāne 
paldies teica visiem skolas darbi-
niekiem  par ieguldīto darbu. 

Pēc svinīgās līnijas skolēni 
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devās uz pēdējo klases stundu 
šajā mācību gadā, lai saņemtu 
liecības un  pārrunātu drošības 
noteikumu ievērošanu vasarā.

Pēc liecību saņemšanas, visi 
pulcējās pie ugunskura. Kas var 
būt garšīgāks par ceptām desi-
ņām un saldējumu! 

Lai visiem  jauka un saulaina 
vasara!

Laiks Klase Skolēns Mācību priekšmets Vieta Skolotājs 

30.11.2017. 9. Maija Nābuzda bioloģija 3.vieta Līvija Zemlicka

30.01.2018. 9. Maija Nābuzda angļu valoda 3.vieta Inguna Uzkure

30.01.2018. 8. Mairis Rubiķis angļu valoda 2.vieta Inguna Uzkure

01.02.2018. 9. Maija Nābuzda mājturība 3.vieta Līvija Zemlicka

15.02.2018. 4. Kristiāna Čeirāne sociālās zinības 3.vieta Elga Kukle

19.02.2018. 6. Evelīna Pavloviča skatuves runa 2.pakāpe Elga Kukle

23.02.2018. 5. Elīna Kriškāne latviešu valoda atzinība Elga Kukle

09.03.2018. 7. Diāna Zālīte
tiešsaiste „Ieskaties 

dabā” II kārta
atzinība Līvija Zemlicka

27.03.2018. 4. Kristiāna Čeirāne kristīgā mācība 3.vieta Ilze Setkovska

29.03.2018. 2. - 4.

Marija Jankovska

Sandra Zvirgzdiņa

Sindija Brakovska

Sēlijas atklātā vizuālās 
mākslas olimpiāde

„Cilvēki Sēlijā pēc 20 
gadiem”

2.vieta

2.vieta

atzinība

Sanda Kukle

11.04.2018. 6. Edijs Čereškevičs dabaszinības 3.vieta Anita Vērdiņa

MŪSU PANĀKUMI 
2017./2018. MĀCĪBU GADĀ
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Tuvojoties mācību gada 
noslēgumam, nevienam īpaši 
vairs negribas mācīties, it sevišķi, 
ja laukā spīd silta saulīte. Tāpēc 
28. maijā Rubeņu  un Asares 
pamatskolas skolēni  node-
vās sportiskām un atraktīvām 
aktivitātēm.  Visi dalībnieki  pēc 
izlozes principa tika sadalīti piecās 
komandās. Te varēja kaimiņu sko-
las skolēni iepazīt viens otru labāk 

un sadraudzēties. 
Katrai komandai 
bija jāveic astoņi 
dažādi uzdevumi - 
satiksmes noteikumu 
zināšana, Eiropas 
galvaspilsētas 
un karogi, puz-
les likšana, lielā 
lecamaukla, šķīvīšu 
mešana, slēpošana, 

13.10.2018.
20.04.2018. 7.-8.

Diāna Zālīte
Līga Bērziņa

Sintija Varguleviča
Mairis Rubiķis
Māris Kriškāns
Ralfs Valainis

konkurss „Esi drošs – 
neesi pārdrošs.”

pusfināli 
Rīgā

Elga Kukle

SPORTA DIENA
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kartupeļu mizošana, komandas 
interesantākais foto. Sacensības 
parādīja arī komandu kapteiņu 
prasmes un spējas. Visas komandas 
veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem. 
Uzvarētāji bija visi, kas piedalījās. 

Katra komanda tika pie savas 
nominācijas. 
Veiklākā komanda – Geļuks.
 Atraktīvākā  komanda  - Kvasinieki.
Draudzīgākā komanda – Petrow 
1975.
Priecīgākā komanda – Saulīte.
Veiksmīgākā komanda – Garauši.

Paldies visiem, kas piedalījās, kā 
arī tiem, kas noorganizēja šo jauko, 
aktīvo un sportisko dienu!



5

ZINOO

UZTURA OLIMPIĀDE

P r o j e k t a  N r . 
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros Rubeņu pamatskolas  
1. – 7. klašu skolēni  iepazinās 
ar  zinātkāres centru ZINOO 

Daugavpilī, kurš ir viens no 
četriem šāda veida centriem 
Latvijā, kas piedāvā bēr-
niem un jauniešiem interaktīvā 
veidā iepazīties ar zinātnes 
sasniegumiem.

6. klases skolniece Krista 
Rjabeca stāsta:”Centrā mēs iepa-
zinām ugunsdzēsēja arodu, darba 
piederumus un ikdienu. Tur varēja 
pārģērbties par ugunsdzēsēju. 
Vēl tur bija alpīnistu siena, kā arī 
daudzas zinātniskas lietas. Interesi  
izraisīja krēsls ar naglām, uz kura 
varēja pat apsēsties.”

Šobrīd Daugavpils zināt-
kāres centrs ir vienīgais Latvijā, 
kur izcelta ugunsdzēsēju darba 
ikdiena, gan dota iespēja iejusties 
ugunsdzēsēja ādā, ietērpjoties 
formastērpā ar daudziem intere-
santiem elementiem.

Bērnus vienmēr aizrauj zinātne 
taustāmā un uzskatāmā veidā:
- eksponāti, kas liek uz lietām 
paskatīties no cita, neierasta skatu 
punkta;
- aizraujošas un izglītojošas 
nodarbības;
- neparasti eksperimenti.

28. maijā Rubeņu pamat-
skolā 5.  - 8. klašu skolēniem 
notika pasākums par veselīga 
uztura pamatprincipiem.

Tajā mēs iemācījāmies vese-
līga dzīves veida paņēmienus, kā 
arī  atbildējām uz dažādiem jau-
tājumiem par veselīgu uzturu un tā 
nozīmi. 

Skolēni t ika sadalīt i  t r īs 

komandās,  un tika uzdoti dažādi 
jautājumi par veselīgu uzturu.   
Olimpiādē visas komandas ieguva 
labus panākumus – divas pirmās 
vietas un vienu otro vietu. Balvās 
katra komanda ieguva dažādas 
putras. 

Pasākuma laikā uzzinājām, kas 
tad īsti ir veselīgs uzturs, kā pareizi 
veidot savu porciju, ko labāk 

ēst, kā samazināt risku saslimt ar 
aptaukošanos, sirds un asinsvadu 
slimībām, un arī noskaidrojām mītus 
par dažādiem produktiem un 
veselīgas ēšanas paradumiem. 
Atliek to visu tik īstenot dzīvē!

Evelīna Pavloviča, El īna 
Kriškāne

MANAS IESPĒJAS PĒC 
9. KLASES

16. maijā Dignājas 
pamatskolā nor is inā-
jās pasākums “Manas 
iespējas pēc 9. klases”. 
Pasākums notika projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros.

Uz Dignājas pamatskolu savu 
skolu pārstāvēt ieradās studenti 
un pedagogi no 7 mācību ies-
tādēm – Daugavpils Dizaina 
un mākslas vidusskolas, Ogres 
tehnikuma, Malnavas koledžas, 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas, 
Aizkraukles profesionālās vidus-
skolas, Jēkabpils Agrobiznesa 
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koledžas,  Zasas vidusskolas, lai 
pie sevis aicinātu tos skolēnus, 
kuri par savu izvēli vēl šaubās vai 
plāno mācīties kādā no augst-
skolām. Prezentējot savu mācību 
iestādi, tika izmantotas gan vizu-
ālas, gan mutiskas prezentācijas, 
informatīvi stendi, bukleti, skrejlapas, 
suvenīri, arī praktiskas demonstrāci-
jas un pat degustācija.

No mūsu skolas  pasākumā 

piedalījās 8. un 9. klases sko-
lēni.  Pēc prezentācijām varēja 
apmeklēt skolu stendus un uzdod 
jautājumus, izmēģināt savu roku 
simulācijas iekārtā, saņemt bukle-
tus, imformācijas  materiālus. 

9. klases skolēniem izvēle 
jāizdara jau pavisam drīz, bet 8. 
klases skolēniem vēl ir laiks pār-
domām. Cerams, ka šis pasākums 
ir sniedzis noderīgus padomus, un 

bērni  izdarīs sev visatbilstošāko un 
piemērotāko izvēli.

ES UN ES, UN VITAMĪNS
2. maijā, Zasas vidusskolā 

norisinājās 8. – 9. klašu skolēnu 
sadraudzības vakars “Es un ES, 
un vitamīns”. Pasākumā piedalī-
jās arī mūsu skolas skolēni – Līga, 
Sintija, Mairis, Māris no 8. klases 
un Rūta, Dāvis no 9.  klases. Uz 
pasākumu bija ieradušies arī  
skolēni no Aknīstes  un  Zasas 
vidusskolas. Vakara sākumā 

jaunieši tika sadalīti grupās – ziņu 
diktori, policisti, šoferi, pavāri. Tālāk 
skolēni  darbojās grupās, pil-
dot dažādus āķīgus uzdevumus 
par  Eiropas Savienību. Jaunieši 
pārbaudīja savas zināšanas par 
Eiropas valstīm, to galvaspilsētām, 
kultūras un arhitektūras pieminek-
ļiem, ievērojamākajām personībām, 
valodām un daudzām citām 

tēmām.  Tāpat skolēni  gatavoja 
prezentācijas, diskutēja, pildīja 
uzdevumus, stāstī ja anekdotes un 
iepazina viens otru.

 Sadraudzības vakara mērķis 
bija veicināt jauniešu saliedētību 
un iepazīstināt jauniešus ar Zasas 
vidusskolu, un ļaut  labāk vienam 
otru iepazīt caur dažādām koman-
das saliedēšanas spēlēm. 

MĀTES DIENA
Maija mēnesis ir visbrīnišķī-

gākais laiks pavasarī. Visapkārt 
zaļo, plaukst un smaržo, dze-
guzes kūko, lakstīgalas pogo. 
Izejot laukā, tu jūties kā apreibis 
no smaržu, skaņu un krāšņuma 
pārbagātības. Un ne jau velti. 
Tas ir laiks, kad sakām paldies 
vismīļākajiem, vislabākajiem un 
jaukākajiem cilvēkiem – māmiņām. 

Katra sākums ir māmiņa. Viņa 
iesēj bērna sirsniņa mīlestību. 
Viņa sniedz palīdzīgu roku, mīļu 
glāstu. Viņa norauš asaras no 
vaiga un vienmēr ir blakus.

Šogad Mātes dienu svinējām 
11. maijā. Kā jau katru gadu, katra 
klase bija sagatavojusi apsvei-
kumu savām māmiņām. Arī koris, 
solisti, dramatiskais un deju kolektīvs  

sniedza savus priekšnesumus. 
Mātes diena, ko atzīmējam 

pašā pavasara plaukumā, ir tikai 
viena no iespējām pateikt pal-
dies. Pateiksimies savām mīļajām 
mātēm šajos skaistajos svētkos un 
neaizmirsīsim par viņām arī ikdie-
nas aizņemtībā. Iepriecināt un 
sajust sev līdzās mātes siltumu – tas 
ir labākais, ko katrs no mums var 
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PĒDĒJAIS SKOLAS ZVANS

izdarīt pateicībā par visu. Lai 
katra māmiņa vienmēr 
saņem  paldies par 
sirsnību, sirds gudrību 
un beznosacījuma 
mīlestību. Lai labestības 

un mīlestības pilna šī 
diena ikvienā ģimenē!

Mātes dienas koncertā sko-
las direktore sveica labākos mūsu 
skolas skolēnus, kuri ir piedalījušies 
mācību olimpiādēs, konkursos, 

skatēs, sporta sacensībās. Mūsu 
skolā mācās daudz talantīgu sko-
lēnu. Paldies ģimenēm par sniegto 
atbalstu un rūpēm!

Pēdējais skolas zvans -
 tā ir ieskaņa vasaras dziesmai,

Pēdējais skolas zvans – 
tas ir dzeguzes kūkojiens balti 

zaļganā birzī,
Tā ir cīruļa balss pār rudzu 

zelmeņiem,
Tie ir skolas zēnu un meiteņu 

smiekli līdz saulei.

Kad pie zilā padebeša 
mirdz siltais maija saules stars, 
kad ziedu sveces ver kastaņas, 
kad spilgti zaļo koku galotnēs 
vītero putni, kad ceriņziedu 
smarža ikvienu saldi reibina un 
ābeļzari atplaukst koši baltā, 
neviltotā smaidā, kad dzeguze 
kūko katram savu laimi – Rubeņu 
pamatskolā noskan 9. klases 
pēdējais zvans.

Pirmās klases skolēni ieved 
zālē devītās klases skolēnus. Savus 
apsveikuma vārdus teic skolas 
direktore Ināra Kantāne. Viņa 
uzsver, ka katras beigas ir sākums 
kaut kam jaunam. Tā arī devītklas-
niekiem priekšā ir jauns un nezināms 
laiks.

Tālāk katra klase bija saga-
tavojusi apsveikumus 9. klases 
skolēniem. 

7. un 8. klases skolēni veica 
aptauju, lai noskaidrotu kādi tad 
ir mūsu gaviļnieki. Rakstura īpašī-
bas bija dažādas, bet kopumā 
viņi ir smaidīgi, gudri, stilīgi, jautri, 
lēni, brīžiem blēņdarīgi, traki, spor-
tiski u.t.t.  Vai rakstura īpašības 
iegūtas ģimenē, vai skolā stipri-
nātas? Kas to lai zina. Tomēr šis 
nu ir tas īpašību pūrs, ar kuru katrs 
no viņiem startēs uz nākamajiem 
pakāpieniem. Kā viņiem šīs rakstura 
īpašības palīdzēs, mēs varam tikai 
minēt, bet vēlam, lai tās izrādās 

veiksmes un laimes atslēgas, ar 
kurām var atslēgt it visas iekārotās 
nākotnes profesiju durvis!

Pēc svinīgās daļas, devītajai 
klasei bija sagatavotas dažādas 
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atrakcijas un uzdevumi.
Rūta,  Maija, Dāvi, Ilmār, Jāni, 

Valentīn,  Intar, Edgar,  Modri! 
Pa kastaņu ceļu iet jaunība, 

ziedus pirkstu galiņiem skarot. Viss ir 
tik balts, tik tīrs un skaists. Vai būs vēl 
kādreiz tā? Pēdējā zvana diena, 
kaut ļoti gaidīta, parasti tomēr ir 
nedaudz skumja. Negaidīti, ka vairs 
nebūs jāiet uz stundām, jāpilda 
mūžīgie mājasdarbi, pat somu uz 
skolu vairs neņemsiet līdzi. Vai tie-
šām viss jau galā un sāksies īstā, 
lielā dzīve? Un kā izsvērt, kura dzīve 
lielāka – tā, kas pirms, vai tā, kas 
pēc Pēdējā zvana. Bērnība, skolas 
gadi – tas viss iegūs īstās krāsas 
tikai pēc tam, kad gadi paies, 
un daudz ūdeņu aiztecēs. Bet 
pagaidām vēl viss priekšā – mazs 
atelpas un sentimenta mirklis, un jau 
pēc pāris dienām – eksāmeni.

Liec savā šodienas 
mugursomā visu, ko vēlies.

Vienīgi neieliec gaušanos par 
nepiepildītiem sapņiem.

Liec savā šodienas 
mugursomā visu, ko vēlies.

Vienīgi neaizmirsti ielikt ticību 

tam, ka sapņi piepildīsies.
Bet patiesībā tā arī nemaz 
vairs nebūs mugursoma, tie 

būs putni,
Un tāpēc neviens īpaši 

nebrīnīsies, ka tavai ikdienai 
pieaugs spārni.
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Tuvojoties Latvijas valsts 
simtgadei, mums ir iespēja 
godam, cienīgi un lepni svinēt 
valsts svētkus, izstāstīt Latvijas 
stāstu un veidot nākotnes 
Latviju.

Baltā galdauta svētki ir veids 
kā atzīmēt Latvijas otro dzimšanas 
dienu – mūsu PAR dienu, pieminot 
1990. gada 4. maiju, kad Latvijas 
PSR Augstākā padome pieņēma 
deklarāciju Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu.

Tāpat kā visā Latvijā daudzās 
jo daudzās vietās, arī Rubenes 
pagastā (sadarbībā ar Rubeņu 
pamatskolu un Rubeņu bibliotēku) 

notika pasākums – Baltā gal-
dauta svētki.

Pēcpusdiena sākās ar tikšanos 
Rubenes kultūras namā, kur uzstājās 
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 
Aknīstes filiāles audzēkņi. Jaunie 
dziedātāji un pianisti skandēja 
dziesmas, izpildīja skaņdarbus, 
veltītus Latvijai.

Uz svētkiem bija ieradies 
novadnieks, bijušais Nacionālo 
bruņoto spēku komandie-
r is Raimonds Graube. Savā 
apsveikuma runā atvaļinātais 
ģenerālleitnants R.Graube pauda 
gandarījumu par aizsardzības 
nozarē paveikto darbu. Izteica 
prieku par Latviju, par Latvijas 
valsti un cilvēkiem. Aicināja būt 
lepniem par savu valsti un nedo-
māt, ka tā ir maza un neko nevar 
izdarīt plašajā pasaulē. Lepojās ar 
Latvijas aizstāvjiem, ar viņu spēku 
un izturību, ko mūsu karavīri parāda 
ārvalstu misijās. Stāstījums bija ar 
konkrētiem piemēriem, situācijām 
no karavīru panākumiem, drošsir-
dīgām un pašaizliedzīgām rīcībām.

Pēc pasākuma kultūras namā 
sekoja Latvijas Zemessardzes 
ekipējuma paraugdemonstrē-
jumi parka teritorijā. 
Klātesošie varēja 
izmēģināt roku tiešo 
trāpījumu pa mērķi 
spēlēs. Veiksmīgākie 
saņēma pārsteiguma 
suvenīrus.

Svētku nos lē-
gumā visi tika aicināti 
pie balti klātā galda. 
Baltais galdauts ir 

kā simbols, kas apvieno. Baltajai 
krāsai jau mūsu senču tradīcijās ir 
īpaša nozīme – tā vienmēr ir bijusi 
godu un svētku galda noformē-
juma sastāvdaļa. Klātesošie svētku 
dalībnieki tika cienāti ar sēļu sētas 
“Gulbji” saimnieces Ritas Skrējānes 
vārīto īpašo biezputru, ar Rubeņu 
pamatskolas saimnieču cepto 
pīrāgu.

Vienlaicīgi, bija iespēja aplū-
kot dāvanas Latvijai vēlējumu 
celiņa “Dzīparu varavīksne” aizsā-
kumu – tas tiek veidots no Rubenes 

REDZĒSIM LATVIJU 
SKAISTU – NO ŠODIENAS UN 

KATRU DIENU! 
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pagasta iedzīvotāju darinātajiem 
kvadrātiem adījumu un tambo-
rējumu kvadrātiem un rokdarbu 
pulciņa darbu izstādi.

Benita Pavlovska, 
Rubeņu pamatskolas skolotāja

K.Sēļa foto 

LIELĀ TALKA

MĀCĪBU EKSKURSIJA 

Kā jau katru gadu, arī šogad 
notika Lielā Talka. Pasākuma 
ideja ir balstīta uz brīvprātīgu 
līdzdalību vides sakopšanā, 
radot saliedētību, pozitī-
vismu un labi padarīta darba 
sajūtu. Projekta mērķis ir līdz 
2018. gadam, Latvijas dzimša-
nas dienai, padarīt mūsu valsti 
par tīrāko un sakoptāko vietu 
pasaules kartē – dot iespēju 
dabai atveseļoties, attīrot to 
no atkritumiem, kā arī mudināt 
iedzīvotājus pašiem labiekārtot 
un rūpēties par vidi sev apkārt.

Pirmo reizi  talka tika rīkota 
2008. gada 3. maijā. 

Mūsu skolas skolēni katru gadu 
piedalās Lielajā Talkā. Iepriekšējos 
gados mēs sakopām gan skolas 
apkārtni, gan tuvākās ceļmalas, 
dīķi jau pirms Lielās Talkas dienas. 

Šoreiz talkojām 28. aprīlī, sakopjot 
teritoriju ap skolu, sporta laukumu, 
upītes krastus un ceļmalas. Skaita 
ziņā talkotāju nebija daudz, bet 
čaklumā mēs bijām vislabākie.  
Pēc labi padarītā darba, varē-
jām mazliet atpūsties un baudīt 

gardo zupu. 
Ikvienam talkotājam rūp ilgt-

spējīga valsts attīstība un iespēja 
dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. 
Mēs gribam dzīvot skaisti, vairojot 
prieku sev un citiem!

20. aprīlī 5. un 6. klases 
skolēni devās mācību ekskur-
sijā uz Rīgu. 

„No sākuma mēs apmeklējām 
Medicīnas muzeju. Tā kā tur jau 
biju iepriekš, es zināju, kas mani 
sagaida. Redzējām daudz ko 
no pašu pirmo cilvēku medicīnas 
līdz pat mūsdienām. Uzzinājām, 
cik briesmīgi izskatās smēķētāja 

plaušas. Iepazinām cilvēka iekšieni 
ar speciāli pagatavotu maketu. 
Dodoties tālāk, aplūkojām pirmos 
rentgenaparātus un zobārstniecī-
bas aparatūras. 

Tālāk mēs devāmies uz Mākslas 
muzeju. Tur man patika vislabāk. 
Aplūkojot mākslu, mēs varējām 
pārbaudīt, cik ļoti mums bail no 
augstuma, jo muzeja otrā stāva 

grīdas bija no stikla, un apakšā 
varēja redzēt pārējos mākslas 
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baudītājus. Kā jau zinām, māksla 
ir dažāda – no greznām glez-
nām līdz pat ļoti nesaprotamiem 
modernās mākslas šedevrierm. No 
muzeja terases varēja vērot brīniš-
ķīgu skatu no Rīgas. 

Dabas muzejā varējām redzēt 
dažādu putnu un zvēru izbāzeņus 
no ledus laikmeta līdz mūsdienām. 
Dabas  muzejā bija arī spēles 
un atrakcijas par zemestrīcēm un 
citām dabas parādībām.

 Dāvidam Baltmanim vislabāk 
patika Dabas muzejs, kurš bija inte-
resants un izglītojošs ar zemestrīces 
simulāciju un velosipēdu, kurš ražo 

elektrību, lai darbinātu dažādas 
ierīces.

Braucot mājās, mēs apmek-
lējām Likteņdārzu. Pēc Rīgas 
piesārņotā gaisa, tas bija svaigs 
un skaists. Tur varēja pastaigā-
ties un baudīt skaisto apkārtni. 

Izskraidījušies pa Likteņdārzu,  lai-
mīgi devāmies mājās.

Kopumā v i s s  b i ja  ļo t i 
interesanti!” 

 6. klases skolniece 
Evelīna Pavloviča

Iekšlietu ministrija organizē 
konkursu „Esi drošs – neesi pār-
drošs” Latvijas skolu 7.- 8. klašu 
skolēniem sadarbībā ar Valsts 
policiju, Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienestu, 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestu, Līvu 
Akvaparku, A/S „Gaso”, A/S 
„Sadales tīkls” un VAS “Latvijas 
dzelzceļš”. Konkursa mērķis ir 
nostiprināt skolēnu pamatzinā-
šanas un veicināt viņu izpratni 
par drošību ikdienā un rīcību 
ārkārtas  situācijās, kā arī pie-
vērst uzmanību problemātikai, 
kas skar skolēnu izglītošanu ar 
drošību saistītiem jautājumiem.

Konkursā piedalījās Rubeņu 
pamatskolas 7. - 8. klašu komanda 
„Lieliskais piecinieks.” Komandas 
sastāvā bija 7. klases skolniece 
Diāna Zālīte un 8. klases skolēni 
-  Līga Bērziņa, Sintija Varguleviča, 
Mairis Rubiķis un Māris Kriškāns. 

Konkursa pirmajā atlases kārtā 
piedalījās 61 komanda no visas 
Latvijas, kur elektroniski bija jāiesūta 
atbildes uz dažādiem ar drošību 
un pareizu rīcību ārkārtas situācijās 
saistītiem jautājumiem. 

„Lieliskais piecinieks” iekļuva 
konkursa pusfinālā. Vēl tikai bija 
jāsagatavo mājas darbs - priekš-
nesums par tēmu „Esi drošs – neesi 
pārdrošs.”

Pusfināls notika 20. aprīlī 
Iekšlietu ministrijā. Skolēniem bija 
jāveic dažādi uzdevumi un jāpa-
rāda savas prasmes pareizi rīkoties 
dažādās bīstamās situācijās. Līdz 
finālam pietrūka pavisam nedaudz. 
Tas nekas, jo, piedaloties konkursā, 
ieguvām pieredzi un zināšanas, kas 
noderēs ikdienā. Konkursa organi-
zatori bija sarūpējuši arī balvas.

„ESI DROŠS – NEESI 
PĀRDROŠS”



12

Jācer, ka šie skolēni būs droši, 
prasmīgi un zinoši, neapjuks bīs-
tamās situācijās un pratīs sniegt 
palīdzību tiem, kam tas būs 
nepieciešams.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS 
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS 

TEHNIKUMĀ
5.  apr ī l ī  Daugavpi l s 

Būvniecības tehnikumā nori-
sinājās atvērto durvju dienas, 
uz kurām devās 8. un 9. klases 
skolēni.

Mums  bija iespēja iepazīties 
ar Būvniecības, Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas, Metināšanas, 
Autotransporta, Ceļu būves un 
Arhitektūras un dizaina noda-
ļām. Katrā no tām tika stāstīts par 

iegūstamajām profesijām, mācību 
procesu, bija iespējams vērot, kā 
darbojas audzēkņi un arī pašiem 
praktiski pamēģināt īstenot uzde-
vumus, ko bija sagatavojuši nodaļu 
pasniedzēji. Interesanti bija dar-
boties ar metināšanas simulatoru 
“Fronius.” Kā saistošu skolēni 
minēja arī iežu cietības pārbaudi 
Ceļu būves nodaļā, stendu dar-
bības paraugdemonstrējumus 

Autotransporta un Siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģiju nodaļās, 
un stāstījumus par slapjo tapešu 
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pielietošanu un citām apdares 
darbu tehnoloģijām Būvniecības 
nodaļā.

Skolēniem šis pasākums ļāva ne 
tikai uzzināt par mācību iespējām 
tehnikumā, bet arī iepazīties ar 

jaunām profesijām, ar to specifiku, 
iespējām darba tirgū un kvalifikā-
cijas līmeņiem. 

Daugavpils Būvniecības tehni-
kums pārsteidza ar izremontētajām 
telpām un modernajiem mācību 

līdzekļiem, aprīkojumu. 
Paldies karjeras konsultantei 

Lindai Pūdānei par interesanto 
stāstījumu. 

PROFESIJU NEDĒĻAS
Marta  un aprīļa mēnešos 

katra klase nedēļas garumā 
iepazīstināja ar savu izvēlēto 
profesiju. No 19. - 23. martam 
9. klases skolēni iepazīstināja ar 
ŠOFERA profesiju.

 Skolotāja Benita Pavlovska 
par aizvadīto nedēļu stāsta:” Visi, 
kam ir vismaz 10 gadi,varēja  pār-
baudīt savas zināšanas, atkārtot 
velosipēda vadīšanas tiesības. 
Arī pieaugušie - skolas darbinieki 
un skolotāji. No visiem velosipēda 
tiesību kārtotājiem i-netā CSDD 
testos veiksme bija 21 dalībniekam.

Matemātikas kabinetā skolēni 

tika aicināti atnest auto modelī-
šus, rotaļu automašīnas un izveidot 
auto izstādi. Kopumā izstādes vei-
došanā piedalījās 10 skolēni.

Pa skolu tika izvietotas ceļa 
zīmes - attiecīgi ievērojot telpu, 
gaiteņu izvietojumu, kāpnes…..ko 
nu kurā situācijā ceļa zīme varētu 
norādīt.

Visiem  dalībniekiem devītkla-
snieki bija sarūpējuši balvas par 
aktivitāti - žetonus ar auto attēliem 
un laimīga ceļa vēlējumiem.”

No 26. – 29. martam 7.- 8. klašu 
skolēni iepazīstināja ar CELTNIEKA 
profesiju.

Katrai klasei bija mājas darbs – 
no kastēm uzcelt  savu sapņu skolu. 
Skolēniem tika sarīkots konkurss, cik 
labi viņi pārzin celtnieka profesiju. 
Protams, stendos bija izvietota 
informācija par darba specifiku, 
drošību darba iespējām. Tie sko-
lēni, kas bija iepazinušies ar doto 
informāciju, varēja droši un ātri 
atbildēt uz jautājumiem. 

No  3. - 6. aprīlim 5. - 6. 
klašu skolēni iejutās AKTIERU un 
DZIEDĀTĀJU profesijā.  Šajā nedēļā 
skolā varēja sastapt slavenus dzie-
dātājus, aktierus. Skolēniem bija 
jāatnāk sava izvēlētā tēla tērpā. 
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No 9. – 13. aprīlim 1. un 4. kla-
ses skolēni visus iepazīstināja ar 
PAVĀRA profesiju. Skolēni bija iera-
dušies pavāru tērpos. Katrai klasei 
bija jāizdomā pavasara salātu 
recepte un jāpacienā pārējie. 
Šoreiz aktīvākie bija sākumskolas 
skolēni, kā arī 5. un 6. klases skolēni. 

Kā pēdējie ar savu profesiju 
iepazīstināja 2., 3. klases skolēni. 
Viņi bija POLICISTI, kuri dežūrēja 
starpbrīžos, lai neviens neskrietu, 
nekautos. Policistiem bija grūti, 
jo lielie viņus neklausīja. Protams, 
par noteikumu neievērošanu tika 
uzrakstītas soda kvītis.

Skolēni kopumā iepazinās ar 
piecām profesijām. Iejutās dažā-
dās lomās, varēja noskaidrot sev 
interesējošos jautājumus un izdarīt 
secinājumus, cik piemērota katram 
ir dotā profesija.

KARJERAS IZGLĪTĪBA 
RUBEŅU PAMATSKOLĀ

Karjeras izglīt ība ir 
plānots pasākumu, kursu un 
programmu nodrošinājums 
izglītības iestādēs, lai palī-
dzētu izglītojamajiem attīstīt 
prasmes savu interešu, spēju un 
iespēju samērošanā, savu kar-
jeras mērķu izvirzīšanā, karjeras 
vadīšanā; sniegtu zināšanas un 
izpratni par darba pasauli, tās 
saikni ar izglītību, par karjeras 
plānošanu un tālākizglītības 
iespējām, kā arī nodrošinātu 
efektīvu dalību darba dzīvē. 

Izvēloties savas profesionā-
lās karjeras virzienu un profesiju, 
jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi: 
• lai profesija būtu interesanta un 
saistoša,
 • lai profesija atbilstu spējām,
 • lai varētu atrast darbu šajā 
profesijā. 

Plānojot savu personīgo dzīvi, 
veidojot profesionālo karjeru 
un izvēloties profesiju, ir svarīgi 
saprast— ko pats cilvēks GRIB , 

VAR un ko VAJAG sabiedrībai.
 GRIBU — tās ir cilvēka inte-

reses, vēlmes, centieni, būtiskais 
dzīvē un darbā.

  VARU — tās ir cilvēka pras-
mes, zināšanas, spējas, īpašības, 
stiprās puses, kā arī veselības 
stāvoklis,— visas profesionāli nozī-
mīgās īpašības.

VAJAG — tās ir profesijas un 
kompetences, kas konkrētajā 
vietā un laikā darba tirgū ir pie-
prasītas, tātad — kādi speciālisti 
un kādas kompetences ir nepie-
ciešamas tagad un tuvākajā 
nākotnē; tāpēc, izglītojamajam 
izvēloties izglītības virzienu, ir jāuz-
zina, kādas zināšanas un prasmes 
(kompetences) var apgūt māco-
ties/ studējot vienā vai otrā 
programmā arodskolā, tehnikumā, 
koledžā, augstskolā, kuru piedāvā 
izglītības iestādes. Jāapzinās, ka 
mainās pašas profesijas, to saturs 
un attiecīgi arī kompetences kon-
krēto darba uzdevumu veikšanai, 

tāpēc ir jābūt gatavam arī turpi-
nāt mācīties.

Rubeņu pamatskolā karje-
ras izglītība tiek realizēta klases, 
skolas un  ārpusskolas dažādos 
pasākumos.

2017./2018.m.g. skola pieda-
lās projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs.” 
Projekta ietvaros decembrī notika 
aktivitāte „Pats savām rokām.”

Savukārt  5. aprīlī 5.  - 9. klašu 
skolēniem notika pārrunas gru-
pās „Ko tu zini par savu nākotnes 
profesiju?”  Skolēni,  darbojoties 
grupās, izvērtēja izvēlētās profe-
sijas un analizēja karjeras iespējas 
strādājot konkrētajā profesijā. 
Bērniem bija diezgan grūti rakstu-
rot ( uzrakstīt pozitīvo un negatīvo 
) pat par labi zināmām, pazīsta-
mām profesijām. Iegūtās iemaņas 
noderēs izvēloties savu profesiju.

Nodarbības kopīgais secinā-
jums – izvēloties nākotnes profesiju, 
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DUNAVAS PAMATSKOLAS 
SKOLĒNU CIEMOŠANĀS

rūpīgi jāizvērtē savas spējas un 
intereses, kā arī sava karjera strā-
dājot izvēlētajā profesijā, lai pēc 

daudziem nostrādātiem gadiem 
ir prieks un gandarījums par savu 
izvēli.

9 . martā Rubeņu pamat-
skolā ciemojās Dunavas 
pamatskolas skolēni, skolo-
tāji un viņu vecāki. Tā bija jau 
otrā reize, kad mēs sagaidām 
ciemiņus no Dunavas.  Viesiem 
tika izrādītas klašu telpas. 
Tāpat skolas direktore Ināra 
Kantāne pastāstīja par mūsu 
skolu.  Klātesošie  varēja uzdot 
jautājumus arī Jēkabpils novada 
domes priekšēdētājam Aivaram 
Vanagam un Rubenes pagasta 
pārvaldniecei Intrai Kurmei. 
Rubeņu pamatskolas skolēni sko-
lotājas Ingas Valpēteres vadībā 
bija sagatavojuši nelielu koncertu. 

Pēc  svinīgi nopietnās daļas 
skolēni varēja izdancoties dis-
kotēkā. Tā ir vislabākā iespēja 
sadraudzēties un iepazīties 
tuvāk,  kā arī neliela izklaide pirms 

pavasara brīvlaika. 
Šādas tikšanās starp skolām ir 

ļoti vajadzīgas, tikai žēl, ka šoreiz 
tam bija nopietns iemesls.  Bet tas 

netraucēja skolēniem jauki pavadīt 
laiku pirms pavasara brīvdienām. 


