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Klāt jaunais 2014./2015. 
mācību gads! Rubeņu pamatsko-
lā šogad mācības uzsāk 62 sko-
lēni un 20 pēc pirmskolas prog-
rammas.

2014. gada 16. augustā sko-
la atzīmēja savu 110 gadu jubileju. 
Visi skolas darbinieki ieguldīja milzīgu 
darbu, lai pasākums izdotos patī-
kams.

 Gaišajās skolas telpās pulcē-
jās esošie un bijušie skolotāji, skolas 
darbinieki, absolventi, lai dalītos at-
miņās, priekos, bēdās, palaidnībās 
u.t.t.

Paldies jāsaka sponsoriem 
par sagādāto burvīgo salūtu, kas 
priecēja visus rubeniešus.

Dunavas pamatskolas skolo-
tāja Vanda Knipste novēl: „Rubeņu 

pamatskolai vēlu Saules mūžu! Lai 
tajā zināšanas var gūt vēl daudzas 
nākamās paaudzes un daudzināt 
Rubeņu vārdu pasaulē! ”(Brīvā Dau-
gava Nr106,5lpp.)

Septembris dabā ir krāsainā-
kais mēnesis. Gribētos, lai mūsu skolas 
dzīve arī būtu krāsaināka, daudz-
veidīgāka, notikumiem bagātāka un 
zinošāka.

NR. 7.

Zinību diena Latvijā pastāv 
kopš 2002. gada. Tā sasniedz 
ikvienu no mums: bērnus, vecākus, 
katru, kas dodas garām skolai. Tā 
ir īsta svētku sajūta, redzot bērnus 
saposušos un ar ziediem rokās, un 
smaidu sejā!

Rubeņu pamatskolā 1. klasē 
pirmo reizi zvans uz stundu aicinā-
ja SIGNI ĀRGULI, VLADISLAVU 

KUKLI, DIĀNU VĒTRIŅU, HELVIJU 
KRISTU VĒTRIŅU.

Satraukti viņi devās pie rokas 
9. klases skolēniem uz skaisti izremon-
tēto zāli. Mūs visus mīļi sagaidīja sko-
las direktore Ināra Kantāne un pa-
gasta pārvaldniece Intra Kurme. 

Laba vēlējumi, ziedi, kliņģeris, 
salūts un svētku sajūta tikai pastipri-
nās.

(Elga)

1.SEPTEMBRIS - ZINĪBU DIENA

AVĪZERUBEŅU
PAMATSKOLAS
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12. septembrī Dunavas sko-
lā un tās apkārtnē norisinājās 13. 
Grāmatu svētki. Arī mūsu skolas 
skolēni devās apmeklēt šo pasā-
kumu. 

Jau no plkst. 10:00 varēja ap-
lūkot un iegādāties grāmatas grā-
matu komercizstādē Dunavas skolas 
pagalmā. Pārstāvēto izdevniecību 
klāsts bija ļoti plašs: ”Lauku Avīze”, 
„Nordik”, „Jumava”, „Avots”, „Divpad-
smit”, „Atēna” u.c. Skolēni, skolotāji un 
skolu bibliotekāri steidza iegādāties 
sev interesējošās grāmatas. Svētku 
noslēgumā pircēji piedalījās jaunāko 
grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”

Sabiedrisko resursu centra fo-
ajē aplūkojām dunaviešu fotoizstādi 
„Daugavas viļņu pieskāriens”.

Grāmatu svētkus ieskandināja 
folkloras kopa „Dignōjīši”. Kopā ar vi-
ņiem varēja ne tikai ieskandināt bal-
sis, bet arī izlocīt kājas jautrās rotaļās. 
Ko mūsu bērni arī aktīvi darīja.

Sākumskolas vecuma bērniem 

bija iespēja iepazīties ar vairāku 
bērnu grāmatu autorēm un viņu sa-
rakstītajām grāmatām.

Viena no tām bija saruna ar 
grāmatas „Kā es ar opi braucu Lat-
viju lūkoties” autori Gundegu Sēju. 
Rakstniece pastāstīja bērniem par 
interesantākajām Latvijas vietām. 
Uzdeva bērniem jautājumus. Pareizi 
atbildot uz jautājumiem, bija iespēja 
nopelnīt balvas. Arī daži mūsu skolēni 
tika pie balvām. 

Vēlāk kopā ar rakstnieci  Maiju 

Stepēnu devāmies uz pasaku valstī-
bu. Rakstniece nedaudz pastāstīja 
par savu grāmatu „Ceļojums uz pa-
saku spārniem Pasaku pasaulē”.

Kad bijām noguruši no visā-

dām aktivitātēm, baudījām gardo 
Rūķu zupu skolas ēdnīcā.

Pēc kārtīgām pusdienām vēl 
bija spēks nopietni un jautri darbo-
ties kopā ar rakstnieci Maiju Lauk-
mani, kura mūs iepazīstināja ar savu 
jaunāko grāmatiņu „Tupelīšu stāstiņi”. 
Rakstniece arī bērnus iesaistīja dze-
jas radīšanā, kopā veidojot pantiņus 
ar atskaņām. Izrādās, ka dzejoļu ra-
dīšana ir tīri jautra nodarbe.

Tomēr vislielāko prieku mūsu 
bērniem radīja satikšanās ar polici-
jas tēliem runci Rūdi un bebru Bruno. 
Policijas darbinieki lika veikt dažādus 
uzdevumus, kas saistīti ar drošību. Par 

pareizi veiktiem uzdevumiem visi sa-
ņēma balvas. Bija iespēja iekāpt po-
licijas mašīnā un parunāt pa rāciju, 
ieslēgt mašīnu signālus, iepazīties ar 
policistu ekipējumu, paturēt to rokās 
vai piemērīt.

Pēc bērnu aptaujas izrādījās, 
ka šī bija visinteresantākā daļa. 

(Sanda Kukle)

GRĀMATU SVĒTKI DUNAVĀ

DZEJAS DIENAS
Dzejas dienas ir viena no 

burvīgākajām tradīcijām, kas kat-
ru rudeni padara īpašu.

Pirmā dzejas diena tika rīkota 
1965. gada 11. septembrī Komunā-
ru parkā (Esplanādē), tādejādi atzī-
mējot latviešu dzejnieka Raiņa 100.
dzimšanas dienu. Tās ietvaros atklā-
ja Raiņa pieminekli.

Jau ceturto gadu Raiņa mu-
zejā Tadenavā Dzejas dienu laikā 
dažādus sarīkojumus mums organizē 

Inese Zandere.
Šis gads ir īpašs, jo pēc 10 

gadu pārtraukuma ir atkal iznāku-
si dzejas grāmata bērniem „Garā 
pupa”. Katra klātesošā skola to sa-
ņēma arī dāvinājumā.

Šogad bērniem īpašu prieku 
sagādāja dzejas draugu piedalīša-
nās: Renārs Kaupers un Goran Gora 
priecēja ar dziesmām; Elīna Brasliņa 
ar zīmējumiem vairākām jau izdotām 
un vēl topošām grāmatām.
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Biedrība  Ūdenszīmes atkal 
ir noorganizējusi vienu jauku pa-
sākumu bērniem un ne tikai. Plkst. 
10:00 sākās Rudens talka. Tās prog-
rammā bija Putnu barotavu izgata-
vošana un izstādīšana. (Starp citu 

konkurss par skaistāko barotavu vēl 
turpinās. Uzvarētājs balvā saņems 
Jāņa Spēka izgatavotu oriģināla di-
zaina pulksteni, kā arī jaukas veicinā-
šanas balvas). Tāpat notika lekcija 
par putnu barošanu ziemas sezonā 
un, protams, - Siena skulptūru dedzi-
nāšana. Dāvis stāsta: „No sākuma 
dedzināja skulptūras. Pirmā, kas tika 

aizdedzināta, bija pils un tad pirts. 
Gaidīsim nākošo gadu ar vēl intere-
santākiem veidojumiem no siena.”

Bet diena ar to vēl nebei-
dzās. Sākās pati interesantākā 
daļa– PIDŽAMU BALLĪTE.

Lūk Maijas iespaidi par to – 
Kaldabruņas skolas pidžamu ballīte 
bija ļoti forša. Mēs trakojām, „cīnījā-
mies’ un spēlējām futbolu. Uz vakar-
pusi sāka ierasties vairāk cilvēku, tad 
gājām tusēt iekšā – dejojām, spē-
lējām un vienkārši trakojām un jautri 

pavadījām laiku. Tad gājām ārā 
skatīties zvaigznes. Tā vienkārši bija 
superīga diena un nakts!”

Savukārt Rūta pidžamas ballī-
tes laikā izvazāja Justu pa grīdu: “Tur 
mēs vēl lakstījām pa deju grīdu un 
spēlējām patiesību vai risku. Mēs va-
rējām redzēt krītošās zvaigznes.”

Šajā vakarā varēja vērot fil-
mas dažādām gaumēm.

Visiem patika skraidīt zeķēs un 
pidžamās. Jauks un nebijis pasākums 
atkal ir izdevies biedrībai Ūdenszī-
mes. 

(Elga)

No 27. oktobra līdz 31. ok-
tobrim – rudens brīvdienu nomet-
ne bērniem!

Tās programmā:
- Pārgājiens uz Sēļu pilskalnu;
- Rudens lapu un sauso augu vākša-
na ziemas nodarbībām;
- Koku siluetu fotografēšana un zīmē-
šana;

- Visādas citādas darbošanās svai-
gā gaisā – cik nu laika apstākļi būs 
labvēlīgi.

Lietainajām dienām – putnu 
barotavu izgatavošana;  vēja zvani 
un māla lapiņas; gleznu veidošana 
no rudens lapu krāsām; kartupeļu 
pankūku cepšana un  citas rudenī-
gas darbības. 

Piektdien, 31. oktobrī, plkst. 
13:00 – Dzejas un mūzikas pasākums 
“Pirmais sniegs aiz debessmalas” un 
rudens brīvdienu nometnes laikā iz-
gatavoto darbu izstādes atklāša-
na, kā arī putnu barotavu konkursa 
noslēgums. No 20:00 līdz 23:00 - 
Helovīnu ballīte.

(Elga)

RUDENS BRĪVDIENU NOMETNE

27.SEPTEMBRIS – ĻOTI 
AIZRAUJOŠA UN AIZŅEMTA DIENA!

Vēl šajā pasākumā varē-
ja darboties zīmēšanas darbnīcā, 
veidojot savu grāmatiņu. Kopā ar 
Nacionālā teātra aktieri Romānu 

Bargo un biedrības „Ascendum” 
pārstāvi Daci Bargo iestudēt Raiņa 
dzejoli „Lietus sievas”. Goran Gora 
ar Renāru Kauperu mācīja dziesmu 
par “mežu, kurš māca lasīt grāmatas, 
ogas un sēnes”.

Pēc pasākuma sākās lielā au-
togrāfu medīšana un kopbildes. Pa-
sākums bija izdevies ļoti jauks. Nemaz 
negribējās doties pat mājās. Žēl, ka 
no mūsu skolas bija pārāk maz sko-

lēnu. Paldies jāsaka Armīna mammai 
par transportu.

(Elga)
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Izglītības un zinātnes minis-
tres apsveikums Skolotāju dienā

Godājamie skolotāji!
Šajā dienā suminām Jūs par 

lielo darbu, ko pašaizliedzīgi vei-
cat mūsu labā. Jūs ne tikai izglītojat, 
ne tikai mācāt savu priekšmetu, bet 
arī ievadāt jaunos cilvēkus dzīvē. Jūs 
esat iemantojuši vecāku uzticību, Jūs 
esat iemantojuši skolēnu cieņu, jo 
uzklausāt un neliedzat viņiem savu 
padomu.

Ikvienā mūsu valsts novadā 
strādā izcilas personības, kas veido 
skolēnu attieksmi pret dzīvi, radoši 
savienojot Latvijas pedagoģijas la-
bās tradīcijas ar jaunajām pasaules 
vēsmām. Mūsdienu skola ir mainījusies, 
tādēļ skolotājam ir jāmeklē jaunas 
metodes, kā ieinteresēt bērnus, kā 
palīdzēt skolēniem attīstīt talantus.

Skolotāji, paldies Jums par 
spēju saredzēt degsmi bērnu acīs un 
apmierināt viņu zinātkāri. Novēlu Jums 
izturību, pārliecību par saviem spē-
kiem, spēju nezaudēt aizrautību un 
neizsīkstošu dzīvesprieku. Lai ik diena, 
ko pavadāt skolā, sniedz gandarīju-
mu un nes prieku par paveikto Latvi-
jas nākotnes labā! Lai aizraujoša un 
patīkamām izjūtām  bagāta Skolotā-

ju diena! (www.diena.lv)
Arī RUBEŅU PAMATSKOLĀ 

notiek Skolotāju dienas atzīmē-
šana. Nu jau kā tradīcija ir kļuvusi 9. 
klases skolēnu vadītās stundas. Šo-
gad viņi bija ļoti apzinīgi un nopietni. 
Skola bija kārtīga pat neparasti klu-
sa šai dienai. Rīts sākās ar svinīgu līni-
ju, kurā katra klase bija sagatavojusi 

apsveikumu skolotājiem. Interesantas 
lentas pasniedza 5. klases skolēni, uz 
kurām bija rakstītas skolotāju raksturī-
gākās īpašības skolēnu skatījumā!

INĀRA KANTĀNE - stingra, 
zinoša, nopietna, skaļa, stilīga.

ALBĪNA PAVLOVIČA - jautra, 
mīļa, dejojoša, stilīga, visstiprākā.

INGUNA UZKURE - izturīga, 
izpalīdzīga, stingra, skaļa, gudra.

INĀRA RUDEVIČA - skaļa, 
gudra, runīga, zinoša, radoša, māks-
linieciska.

SANDA KUKLE - stingra, 
smaidīga, gudra, nikna, disciplinēta, 
dejošākā, sportiska.

INGA VALPĒTERE - mīļa, 
dziedoša, nikna, jautra, skaļa, smiek-
līga.

ELGA KUKLE - laba, nikna, 
trakāka par direktori, smieklīga, smai-
dīga, disciplinēta, saprotoša, stilīga, 
jautra.

LĪVIJA ZEMLICKA - skaļa, klu-
sa, zinoša, sirsnīga, talantīga, salda.

ILMĀRS ZEMLICKIS - kluss, 
matemātiķis, labs, smieklīgs, stilīgs, nik-
ns, skaļš.

JURIS RUBIĶIS - sportisks, dis-
ciplinēts, labs humorists, smaidīgs, nik-
ns.

BENITA PAVLOVSKA - laba, 
mīļa, klusa, jauka, noslēpumaina, stin-
gra.

ILONA KANTĀNE - māksli-
nieciska, dažreiz stingra, stilīga, mīļa, 
jautra, smaidīga, rūpīga.

ILZE SETKOVSKA - jautra, 
klusa, smaidīga, mīļa, interesanta.

ZOJA KOLOSOVA - nopiet-
na, izturīga, stingra, jauka.

Vai jūs ziniet kāda ir ideālā 
Skolotāju diena mūsu skolotājiem???

Aizveru acis, jo iztēlojos, ka 
guļu dīvānā un nedomāju par neko. 
Uz galda milzīga torte, pie sienas 
televizors. Skolas trokšņi nav dzirda-
mi. Aiz loga pavasaris – dzied putni, 
smaržo maijpuķītes. Resns kaķis sēž  
kokā. Vārna lidinās un nelabā balsī 

ķērc. Pie veikala piebrauc preču ma-
šīna un izkrauj garšīgas preces (un lai 
nav nekādu kontroldarbu).

Ideāla Skolotāju diena bija 
pirms gadiem 40, kad pati biju skol-
niece. Tad pirmo reizi vadīju stundas. 
Ideālā diena ir tā, kad jūties mīļa, 
smaidoša sieviete, lai arī skolotāja. 
Tā ir diena, kad nevienam nekas 
nav jāaizrāda. Saule, puķes, smaidi, 
jautrība un labs izskats – tā ir ideāla 
Skolotāju diena!!!!!!

No rīta pamostos. Spīd saulīte, 
viegla migliņa, koku lapas iekrāsoju-
šās varavīksnes nokrāsās. Kopā ar 
kolēģiem, foršiem, jautriem skolēniem 

dodamies ekskursijā uz Siguldu, pēc 
tam uz jūras piekrasti. Ekskursija norit 
interesanti, jautri - smejamies, staigā-
jam pa zelta lapām piebirušām taci-
ņām. Baudām skaisto rudeni. Pie jūras 

Tūjas piekrastē apskatām krāsainos 
200 miljons gadus vecos smilšakme-

SKOLOTĀJU DIENA
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ņus un māla atsegumus. Klausāmies

jūras viļņu skaņās. Tad atpūtušies, 
labā noskaņojumā braucam uz mā-
jām....

Ideāla Skolotāju diena būs 
tad, kad es aiziešu pensijā. Tad gan 
es neko nedarīšu, pat mazbērnus ne-
auklēšu, protams, ja tādi vispār būs. 
Bet ja nopietni, tad tas varētu būt 

kāds ceļojums tālu, tālu, kur ir vasara, 
daudz ziedu, zaļš un ,protams, ūdens, 
tikai ne peldbaseins. Lūk tā!!!

Atpūsties okeāna krastā, dzert 
aukstu sulu, lasīt kolosālu grāmatu un 

tuvumā nevienas dzīvas dvēseles. 
Žēl, ka dzīve man tādas iespējas 
nesniegs. Bet es esmu optimiste un 
ceru, ka vismaz neliela atelpa pēc 
šī darba pienāks, jo skolotāji ir visjau-
kākie cilvēki, kas prot priecāties par 
jebko un jebkur!!!

Spīd saule, ilgi guļu, nelīst lie-
tus, silti, garšīgi paēdu gardumus, 
daudz smejos, priecājos, priecājos, 
priecājos.....

Es pamostos no rīta, izgulē-
jusies, atpūtusies. Super! Šodien uz 
darbu nav jāiet! Ir taču Skolotāju 

diena! Ārā spīd saulīte, čivina putniņi, 

pāri dīķim veļas migla. Es eju baudīt 
rīta ūdens peldi. Skatos un brīnos – 
mani kolēģi jau pulcējas lapenītē 
uz tusiņu. Žigli uz mājām pucēties uz 
tusiņu. Cik jauka diena! Nekādas ie-
šanas uz skolu, sēdēšanas stundās, 

nekādu uzdevumu...
Rudens rīts ar saules 

stariem
mani modina.

Veru acis – atceros -
šodien skolotājus

 godina.
Pošos, steidzos,

priecājos-
diena jauka būs:
jaunie skolotāji

 šodien
aizvietos visus

 mūs.
Ziedu vāzes sagaida

jau pie kāpnēm
mūs.

Daudzi jauni 
pārsteigumi

dienas gaitā 
būs.

Skaisto kūku
Baudīsim,

dzersim kafiju,
centīsimies dažādi 

mulsināt
Jauno Skolotāju 

Mafiju.

Skolotāji ar viņus raksturojo-
šām lentām.

(Elga)
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Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centra Jēkabpils 
nodaļa 2014. gada 6. oktobrī 
organizēja izbraukuma semināru 
Rubeņu pamatskolas 6. -9. klases 
skolēniem.

Oktobris ir laiks, kad dažviet 
Latvijas laukos agri no rīta vai vēlu 
vakarā var dzirdēt dīvainas un ne-
daudz biedējošas skaņas. Tie ir stalt-
briežu tēviņu kaujas saucieni cīņās 
par briežu mammām. Šie graciozie 
dzīvnieki Latvijā mīt galvenokārt brie-
žu dārzos.

Tāpēc skolēni tika vesti uz Su-
bates lauku teritorijā ierīkoto briežu 
dārzu, ko izveidoja trīs SIA – „Subates 
kalte”, „Dunduru pļavas” un „Līdum-
nieku tehnika”. Skolēni bija sajūsmā 
par redzēto.

Nākošā pieturvieta bija Pils-
kalnes pagasta Ilūkstes novada SIA 
Artavas TTP – rapšu eļļas ražošanas 
cehs. Vitolds Kveders Eglainē bijuša-
jā ēdnīcā atvēris rapša pirmapstrā-
des eļļas ražotni. Pašu saražotā eļļa 

tiek pielieta dīzeļdegvielai, un šāds 
videi draudzīgāks un saimniekiem 
lētāks maisījums darbina traktorus un 
graudu kaltes. Daudziem jauniešiem 
tas bija jaunums.

Lielākā interese bija par 

Ilūkstes SIA KATOMS viesu namu „Pie 
torņa”. Te sagaida savdabīga ar-
hitektūra, interesants telpu un dārza 

dizains, bagāta dekoratīvo kokau-
gu, puķu, vīnogu kolekcija, pirts, ba-
seins, dīķis ar ūdenskritumiem un krā-
sainām ūdensrozēm kā arī Zigmunda 
Čamāna seno darbarīku un sadzīves 
priekšmetu kolekcija. 

Kā pēdējais apskates objekts 
bija Bebrenes profesionālās un vis-
pārizglītojošās vidusskolas apmeklē-
jums.

Bebrenes muižas ansamblis ir 
viens no nedaudzajiem Sēlijā, kurā  
pilnībā ir saglabājušies visi 19. gs. 
Bebrenes muižas apbūves elemen-
ti – kungu māja, palīgēkas, parks ar 

vārtiem un žogu. Bebrenes pils skolas 
rīcībā atrodas no 1921./22. mācību 
gada. Skola pārsteidz ar labiekārto-
tiem un atjaunotiem kabinetiem, īpaši 
ēdināšanas darbarīki, galdniecība, 
veterinārijas bibliotēka.

Skolēniem patika radošās 
darbnīcas „Cepumu cepšana”, rotā-
jumi ar konfektēm un no salvetēm.

Ekskursija bija ļoti interesanta, 
radoša kaut arī laiks bija nelabvē-
līgs – auksts un drēgns. Skolēniem ir 
vieglāk izvēlēties nākotnes profesiju, 
ja tiek uzskatāmi parādīts, kāda ir šīs 
profesijas reālā ikdiena.

Paldies šīs ekskursijas organi-
zētājiem un sponsoriem!

(Anita Vērdiņa)

UZŅĒMĒJDARBĪBAS LAUKOS POPULARIZĒŠANA
VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀS SKOLĀS
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Lai arī šobrīd mums vaļā ir 
visu Eiropas valstu robežas, ar-
vien vairāk cilvēku interesējas 
par atpūtas iespējām, kas ne-
prasa tūkstošiem kilometru garus 
pārlidojumus. Dzīvojot netālu no 
valsts robežas, ir pavisam viegli 
nokļūt ārzemēs. Tāpēc mēs šo-
gad  nolēmām doties pieredzes 
apmaiņas braucienā  uz LIETUVU. 

8.10. Rubeņu pamatskolas 
skolotāji un darbinieki devās brau-
cienā uz Zarasai 

Zarasi atrodas vēsturiskās Sē-
lijas zemes dienvidu daļā, kas 13- 15. 
gs. bija strīdus teritorija starp Livonijas 
ordeni un Lietuvas dižkunigaitiju.

Pilsētā ir trīs ezeri: Zarasis, Za-
rasaitis un Balts. Zarasos ir novada 
muzejs, kas darbojas 19. gadsim-
tā būvētā ēkā. Divas baznīcas: Sv. 
Jaunavas Marijas katoļu baznīca un 
vecticībnieku dievnams.

Zarasi ir latviešu basketbo-
listes Uļjanas Semjonovas (1952) 
dzimtā pilsēta.

Mēs  apmeklējām ūdens dzir-
navas Šlininkos. Šeit varējām apskatīt 
dzirnavas, piedalīties miltu malšanas 
procesā. Dzirnavu amatniecības 

mājā bija iespēja pašiem iejaukt pī-
rāgu, uz karstām oglēm krāsnī cept 
pankūkas. Savām rokām pagatavot 

rausi. Šeit varēja nogaršot lauku cie-
nastus – mājās ceptu maizi, dažādus 
sierus ar garšvielām, sviestu vai medu, 
nogaršot zāļu tēju un jauki pavadīt 
laiku. 

Apmeklējām arī nostāstiem 
bagāto IĻĢU ezeru. 1967. gada 
jūnijā pie Iļģa ezera parādījās Vis-
svētākā Jaunava Marija. Divi jaunieši 

pievakarē pastaigājoties gar upi, 
kas savieno Iļģa un Pakauša ezeru, 
ieraudzīja kā tās ūdens iemirdzē-
jās neparastās krāsās un parādījās 
Jaunava Marija. Jaunieši nekavējoties 
visu izstāstīja vecākiem un drīz visā 
apkārtnē  runāja par notikušo. Pama-
zām cilvēki sāka nākt uz šo vietu, un 
pamazām parādījās arī pirmie krusti 
un altāris. Mūsdienās cilvēki apmeklē 

vietu tiekdamies pēc garīgā miera, 
veselības un svētlaimes. Arī mēs tur 
katrs gājām ar savām domām.

Protams, galvenais apmeklē-
jums mums bija Pauliaus Širvio pro-
ģimnāzija Zarasos. Skola atklāta 
1984. gada septembrī un tur mācās 
435skolēni un strādā 43 skolotāji. 
Skolēni pastiprināti mācās humanitā-
ros priekšmetus.

Nākošais apskates objekts 
bija Zarasai Oak ģimnāzija. Dibinā-
ta 1918. gadā. Skolā mācās 571 
skolēns un strādā 41 skolotājs. 1996.
gadā Lietuvas Republikas Izglītības 
ministrija ar īpašu rezolūciju 1. sep-
tembrī skolai piešķīra ģimnāzijas sta-
tusu. 

Ģimnāzijas vīzija – laba skola.
Ģimnāzijas misija – mācīt bēr-

nus – dzīvot un mācīties!
Arī mūsu skolas misija ir tāda 

pati – mācīt bērnus mācīties un dzī-
vot laimīgi!

Mājas atgriezāmies noguruši, 
bet ar jauniem iespaidiem un piere-
dzi.

(Ilona)

 

SKOLOTĀJU PIEREDZES 
APMAIŅAS BRAUCIENS
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P r o j e k t ā 
piedalās 4 valstu 
skolotāji un skolē-
ni no Slovēnijas, 

Norvēģijas, Polijas un Latvijas 
Mūžizglītības programmas Co-
menius apakšprogrammas „Skolu 
daudzpusējās partnerības” pro-
jekta „Preparing for Europe, Pre-
paring for Life” Nr 2013-1 – NO 
- 1 COMO 6 062375.

15.09.
Devāmies uz lidostu sagaidīt 

savus ciemiņus, kuri ielidoja praktiski 
vienā laikā. Braucot mājās, centā-
mies iepazīstināt ar Latvijas ievēroja-
mākajām vietām. Ceļš bija nedaudz 
vienmuļš un bedrains, bet tas nespē-
ja sabojāt ciemiņu garastāvokļus, jo 
visus pārsteidza Latvijas zaļā daba.

 Skolotāji tika izmitināti Aknīstes 
un Susējas viesu namos, bet bērni 
devās uz ģimenēm, kuras bija apņē-
mušās viņus uzņemt.

16.09.
Visi satikāmies Rubeņu pamat-

skolā. Dienu iesākām ar ekskursiju pa 
skolu. Viesi ar interesi aplūkoja mūsu 
klašu telpas. Visus pārsteidza bērnu 
rokdarbu izstāde, jo viņi savās skolās 

tādus darbus negatavo. Pārsteigums 
viesu skolu skolotājiem bija mūsu sko-
lotāju darinātie darbi brīvajā laikā.

Tā kā septembris ir Dzejas 
dienu mēnesis, tad mēs visi kopā 
devāmies pie Raiņa pieminekļa, lai 
skandētu tur dzeju. Vispirms 8. klases 
skolnieks Daniels mazliet iepazīsti-
nāja ārzemju viesus ar mūsu diženo 
dzejnieku Raini, un kāpēc mēs svinam 
dzejas dienu. Tad 7. klases skolnieks 
Artūrs un 3. klases skolniece Evelīna 

norunāja Raiņa dzejoļus. Mazo kla-
šu koris izpildīja dziesmu „Kas manim 
kaitēja”.

Lai Dzejas dienu padarītu vēl 
interesantāku ,bērni  bija sagatavo-
juši dzejoļus tulkotus no poļu, slovēņu 
un norvēģu valodām. Evita runāja 
poļu dzejnieka darbu, Marika - slo-
vēņu, Maija un Rūta -  norvēģu dzej-
nieku darbus. Savukārt ciemiņi bija 
sagatavojuši dzejoļus arī viņu dzim-
tajās valodās. Skolēniem vissarežģī-
tākā likās norvēģu valoda.

Šādas Dzejas dienas liek pa-
domāt par to, ka dzeja spēj vienot 
dažādas tautas.

Tā kā mūsu projekta mērķis ir 
iepazīties ar vietējo uzņēmumu pa-

veikto un mācīties no  stāstītā un rā-
dītā, devāmies uz Dvietes pagasta 
mājas Apsītēm, kurās visu savu mūžu 
dzīvojis vīnogu selekcionārs Pauls 
Sukatnieks (kā teikusi dzejniece Vi-
zma Belševica – dārznieks ar sauli 
sirdī!). Tur pašlaik saimnieko Vanda 
Gronska, kura ar Dvietes iedzīvo-
tāju palīdzību cenšas izkopt vairāk 
nekā 20 gadus pamestu dārzu, lai 
tajā atkal atdzīvotu reiz mājojošo 
mierpilno auru un liktu atplaukt reiz 
ziedošajam brīnumdārzam. Gan mēs, 
gan ciemiņi bijām pārsteigti par to, 
ka vīnogas var arī augt un ražot Lat-
vijas ziemeļaustrumos. Nenoliedzami  
slavenās Sukatnieka galda vīnogas,  
kas ir pārāk elegantas, lai no tām 
gatavotu vīnu, ir dārza lielākā rota 
un lolojums – „skaistules, pašas mīļā-
kās un dārgākās.” 

Tālāk devāmies uz Dvietes 
palienu un iepazināmies ar savvaļas 
govju un zirgu dzīvi un viņu doto la-
bumu dabai.

Dabas parks “Dvietes pa-
liene” atrodas Latvijas dienvidaus-
trumos, Daugavas kreisajā krastā 
Augšzemē. Dabas parks izveidots 
2004. gadā 4989 hektāru platībā 
ar mērķi saglabāt dabiskās palieņu 
pļavas. Dabas parks “Dvietes palie-
ne” ir viens no lielākajiem un labāk 
saglabātajiem dabisko upju palie-
ņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Tā 
ir unikāla, pasaules mēroga nozīmes 

 PROJEKTA „PREPARING FOR EUROPE, 
PREPARING FOR LIFE” DALĪBNIEKU 

CETURTĀ TIKŠANĀS LATVIJĀ.
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migrējošo putnu pulcēšanās un ligz-
došanas vieta, te meklējamas Lat-
vijā un Eiropā retas, dabiskas, maz 
pārveidotas applūstošu zālāju dzī-
votnes, kas dod mājvietu daudzām 
retām un īpaši aizsargājamām augu 
un dzīvnieku sugām.

Dabas parka teritorijā konsta-
tētas 12 īpaši aizsargājamas augu 
un dzīvnieku sugas, vairāk nekā 40 
Latvijā vai ES aizsargājamas putnu 
sugas, 7 Eiropā un 2 Latvijā aizsar-
gājami biotopi. Teritorijā ir izdalītas 
divas zonas – dabas lieguma zona 
un dabas parka zona. Teritorijā ie-
tilpst visplašākā paliene Daugavas 
tecējumā. Daugavas palu ūdeņiem 
ieplūstot Dvietes senlejā, ūdens līme-
nis Dvietes lejtecē pavasarī var cel-
ties vairāk nekā 6 m virs mazūdens 
perioda līmeņa. Sevišķi augstos 
palos Daugavas ūdeņi applūdina 
Dvietes senleju vairāk nekā 20 km 
garumā.(www.latvija travel)

Tālāk braucām uz Kaldabru-
ņas skoliņu, lai iepazītos ar biedrību 
Ūdenszīmes.

Interesanti un saistoši Ieva Jāt-
niece stāstīja par viņas vadīto bied-
rību, kura ir dibināta 2007.gada 
20.jūnijā. Galvenais tās  darbības 
virziens ir vides aizsardzība un ilgt-
spējīga attīstība, pilsoniskās sabied-
rības attīstība, māksla un kultūra, bēr-
nu un jauniešu izglītība un attīstība. 
Par to liecina arī organizētie  pasā-
kumi – Siena skulptūru plenērs, Zaļās 
pasaules gaismā, Zvaigžņotie dārza 
svētki, Stātrķīša svētki, Pidžamu ballīte 
, rudens un pavasara talkas u.c

Apmeklējām arī z/s „Kaldabru-
ņa 2020”, kur tiek audzēti šarolē ga-
ļas lopi. Iepazināmies ar biohumusa 

ražotni.
 Pēc informatīvās ekskursijas 

devāmies atpakaļ uz Rubeņu pa-
matskolu. Skolotājiem notika darba 
grupas sanāksme, bet bērni devās 
uz sporta laukumu, kur buja noorga-
nizētas dažādas spēles.

Evita P. stāsta :„Skolotāju uz-
raudzībā un vadībā mums tika parā-
dītas vietas un uzdevumi, kas jāveic. 
No sākuma mums bija dota iespēja 
izmēģināt savus spēkus „makšķerēša-
nā”- tur bija divos riņķos saliktas koka 
figūriņas, kuras bija ar speciālu koka 

makšķeri jāpārnes otrā riņķī. Nāka-
mā aktivitāte bija florbola metieni. 
Mums un mūsu viesiem tika iedota 
florbola nūja, uzlikti vārti un iedotas 
bumbiņas, kuras mums ar atsitienu 
sitot vajadzēja iemest vārtos. Sitot 
vajadzēja iemest vārtos. Šī atrakcija 
ļoti patika mūsu viesiem. Kā nākamo 
atrakciju mums piedāvāja lidināt li-
dojošos šķīvīšus. Uzdevuma noteiku-
mi bija sekojoši – tālā riņķī vajadzēja 
iemest lidojošo šķīvīti. Vēl mēs metām 
basketbola metienus grozā, kas arī 
bija ļoti interesanti. Kā arī tika dota 
iespēja pārbaudīt savus spēkus at-
rakcijā, kurā ar apaļiem gumijas ap-
ļiem mest pa koka statīvu  un uz šī 
statīva bija skaitļi. Uzvarētājs bija tas, 
kurš savāca lielāko punktu skaitu .Pēc 
šīm spēlēm bērni kļuva daudz atraktī-
vāki, runīgāki, zuda kautrība.”

17.09.
 Pulcējāmies pie Rubeņu pa-

matskolas, lai kopā ar partnerskolu 
draugiem dotos ekskursijā pa Latviju.

Pirmā pieturvieta bija „Skrīveru 
saldumi”. Tas ir ģimenes uzņēmums, 
kas dibināts 2005.gadā. Skrīveru uz-
ņēmuma moto – apvienot veselīgo 

ar saldo.
Mums bija iespēja iepazīties 

ar konfektes „ Gotiņas” tapšanas 
vēsturi, ietīt savas konfektes, kā arī ie-
gādāties svaigus, dabīgus saldumus. 
Tā noteikti ir labo emociju fabrika, jo 
katrs izveidojām nelielu saldumu pa-
ciņu ar pašu gatavotām konfektēm 
saviem vismīļākajiem cilvēkiem.

Nākošā apstāšanās vieta bija 
Ogrē Hanzas elektronikā. Mums tas 
bija kas jauns un nezināms. Hanzas 
elektronika ir Latvijā vadošais, Bal-
tijas valstīs modernākais un Ziemeļ-

eiropā viens no 10 modernākajiem 
elektronikas sistēmu ražotājiem. Uz-
ņēmums Latvijā darbojas 10 gadus 
un pašlaik nodarbina 100 darbinie-
ku. Mūsu valsts ir maza, bet ražo tik 
komplicētas lietas! Zēni un meitenes 
mīliet matemātiku un darba vieta būs 
garantēta ar labu atalgojumu. Aiziet!

Daniels Pavlovičš stāsta:
„Kad iebraucām Ogrē, nezi-

nājām, kurp dosimies, zināju tikai, ka 
tā būs kāda rūpnīca. Kad ieradā-
mies , mani pārsteidza milzīga ēka 
ar uzrakstu „HANZAS ELEKTRONI-
KA”. Iepriekš par šādu rūpnīcu nebiju 
dzirdējis, varbūt tikai pa ausu galam 
kādā televīzijas pārraidē.

No sākuma mūs ieveda kādā 
apspriežu zālē ar lielu galdu vidū. Tur 
mums pastāstīja nedaudz par rūpnī-
cu un lika uzvilkt zilus halātus un au-
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duma maisiņus uz apaviem, kuru šņo-
rēm bija jāpieskaras pie plikas kājas. 
Zilos halātos cilvēki staigāja pa visu 
rūpnīcu. Amizanti bija tas, ka darbi-
niekiem pamanījām kājās sandeles. 
Kad mūs ieveda rūpnīcas ražošanas 
telpā, tā patiešām mani pārsteidza 
ar izmēriem. Visur bija savietoti gal-
diņi ar datoriem un smalkiem rīkiem. 
Viņi tur ražoja galvenokārt mikroshē-
mas, bet bija sastopamas arī citas 
detaļas. Saražoto produkciju galve-
nokārt eksportē uz Skandināviju, bet 
pēdējā laikā ir paplašināts tirgus arī 
ar Lielbritāniju un Vāciju. Guvu nelielu 
ieskatu elektronikas ražošanā.”  

Kad kārtīgi pastrādāts, var 
labi paēst. Kur gan citur, ja ne LIDO. 
Viesus piesaistīja latviskā vide, ēdieni 
, apkārtne.

Kur vēl var atrast latvisko, ja ne 
Brīvdabas muzejā, tāpēc savus cie-
miņus vedām tieši uz turieni.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvda-
bas muzejs ir viens no vecākajiem 
Brīvdabas muzejiem Eiropā. Muzejs 
aizņem 87,66 ha lielu platību priežu 
mežā Juglas ezera krastā. Uz muzeju 
pārvestas, uzstādītas un iekārtotas 
118 senas celtnes no visiem vēsturis-
kajiem Latvijas novadiem – Kurzemes, 
Vidzemes, Zemgales un Latgales no 
17. gadsimta beigām līdz 20. gad-
simta 30. gadu otrajai pusei. 

Muzejā aplūkojām izveidotās 
latviešu zemnieku, amatnieku un zvej-
nieku sētas. Visās apskatāma pastā-
vīgā ekspozīcija – sadzīves un dar-
ba priekšmeti, interjera iekārtojums – , 
kas raksturo laika posmu, novadu un 
mājas saimnieku nodarbošanos. Mēs 
varējām iepazīties ar Kurzemē dzīvo-
jošo lībiešu zvejnieku, Latgales krievu 

vecticībnieku saimniecībām. 1997.
gada 16.maijā tika atklāta “Jaun-
saimnieku” sēta, kā liecinājums 1920 
. gada Agrārajai reformai.

Muzejā strādā amatnieki, svin 
latviešu gadskārtu ieražu svētkus, iz-
stāžu zālē varēja skatīt tautas lietiš-
ķās mākslas studiju un muzeja krājuma 
izstādes.

Mūsu ciemiņus pārsteidza gi-
des plašās zināšanas par senajiem 
laikiem un enerģijas pārpilnība. Viņi 
knapi varēja tikt līdzi jaukajai kundzī-
tei staigājot pa plašo teritoriju.

 Ļoti žēl, ka mums bija ierobe-
žots laika limits, bet nelielu ieskatu 
tomēr paspējām gūt par Brīvdabas 
muzeju. Ciemiņiem vislabāk patika 
Usmas baznīca, kura vēl darbojas un  
skaistā latviešu sēta ar debešķīgo 
klusumu visapkārt.

Pēdējais apskates objekts 
mums bija Vecrīga. Tā nekādus ko-
mentārus neprasa. Tur bija viss, ko 
vien vēlies ieraudzīt. 

Vecrīga jau sākot ar 13. gs 
bijis reģiona ekonomiskais, finansu 
un kultūras centrs, kas laika gaitā iz-
veidojās par plaukstošu pilsētu, ko 
apliecināja arī tās loma Hanzas sa-
vienībā.

Doma baznīca, Sv . Jēkaba 
katoļu baznīca , Lielā Ģilde, Zviedru 
vārti, Rīgas pils, Trīs brāļi, Kaķu nams, 
Saeimas ēka, Rāts laukums un Meln-
galvju nams, Brīvības piemineklis u.c. 

brīnišķīgas vietas apbūra mūsu vie-
sus. Visiem bija žēl doties mājup.

Mūsu ciemiņus pārsteidza 
daudzo kafejnīcu skaits Vecrīgā.

18.10.
Kā parasti satiikāmies Rubeņu 

pamatskolā. Bērni kopā ar jauniegū-
tajiem draugiem devās vērot mācību 
stundas. Viņus pārsteidza un ieprie-
cināja mazais skolēnu skaits klasēs, 
jaukie skolotāji.

Comenius darba grupai no-
tika kārtējā sanāksme. Tika veiktas 
pārrunas par to, kas ir padarīts, un 
kas vēl jāizdara līdz nākamajai vizītei 
Polijā..

Pēc pusdienām braucām uz 
Jēkabpili. Tur iepazināmies ar Krust-
pils pili un Vecpilsētas laukumu. Tad 
posāmies uz pieņemšanu Jēkabpils 

novada domē. Tur mūs sagaidīja 
Domes priekšsēdētājs E. Meņķis un G. 
Dmitrijeva.

G. Dmitrijeva mūs iepazīstinā-
ja ar Jēkabpils novadu, tā iespējām, 
padarīto, uzņēmējdarbību.

 Domes priekšsēdētājs pa-
sniedza mūsu viesiem sertifikātus par 
piedalīšanos organizētajās aktivitā-
tēs.

Tālāk ceļš veda atpakaļ visus 
uz Rubeņiem., kur mūs gaidīja vizītes 
noslēguma vakariņas. Šķiršanās bija 
ļoti emocionāla, asarām acīs un so-
lījumiem sazināties pēc iespējas āt-
rāk., jo visi bija ļoti sadraudzējušies šīs 
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nedēļas laikā.
Par projekta lietderību un ne-

pieciešamību mēs varam spriest pēc 
dalībnieku komentāriem.

Es atcerēšos:
•Jaukos, jautros, stilīgos un trakos cil-
vēkus
•Vienu nakti Annijas mājā
•Saldumu ražotni
•Rozā limuzīnu
•Manas „māsas”
•Garos pārbraucienus autobusā
•Ēdienu
•Cāļu zivi 
•Sevi, cenšoties noķert cāli
•Viesu māju

(Hanna , Norvēģija)

Es atcerēšos cilvēkus, nakti 
Annijas mājā, saldumu ražotni, skolu, 
viesu māju, rozā limuzīnu, ēdienu

(Maren, Norvēģija)

Es atcerēšos tos lieliskos cilvē-
kus, kuri šeit ieradās un visus smieklī-
gos brīžus autobusā. Es biju diezgan 
pārsteigts par Vecrīgu un Hanzas 
Electronics. Un Kristianu tāpat.

(Daniels, Latvija)

Es atcerēšos ekskursiju uz Rīgu, 
saldumu ražotni, Anniju un viņas ģi-
meni, jaunus draugus, vizīti skolā, 
šoferi, ābolu sulu, vietējo kafejnīcu, 
muzeju.

(Kamila, Polija)

Man patika saldumu ražotne, 
Evija un Santa, muzeji, Rīga, jaukie 
skolotāji no visām valstīm, jauni labā-
kie draugi no Polijas, Latvijas, Norvē-
ģijas, viesmīlība, ēdieni un dzērieni, 
Rubeņu skola, pašvaldība.

(Žanna, Slovēnija)

Saldumu ražotne, Rīga, jau-
ni draugi no Slovēnijas, Latvijas un 
Norvēģijas, vizīte skolā, ābolu sula, 
pašvaldība, jaukie skolotāji, vietējā 
kafejnīca, šoferis, muzeji.

(Silvija, Polija)

Es atcerēšos ģimeni, ekskursiju 
uz Rīgu, jaunos draugus, zīmējumu uz 
tāfeles, saldumu ražotni, pārbraucie-
nus autobusā, ķirbju sulu.

(Zuzanna, Polija)

•Es atcerēšos saldumu rūpnīcu, bija 
fantastiski pašam gatavot konfektes.
•Iespaidu atstāja arī brīvdabas mu-
zejs un gidu plašās zināšanas par 
vecajiem laikiem
•Es patiešām mīlu jūsu dārzus.. tie ir tik 
romantiski un brīnišķīgi.
(apskāvieni no Jojo(skolotāja Jorunn 

Aafeigen),Norvēģija)

Es atcerēšos brīnišķīgos cilvē-
kus, kas tik jauki rūpējās par mums visu 
šo laiku. Es vēl ilgi domās atgriezīšos 
pie viņiem.

Kā arī es atcerēšos brīnišķīgo, 
zaļo zemi. Vietu, kur es redzēju siena 
skulptūras, tās mani iespaidoja vis-
vairāk. Esmu apburta ar Ievas (Kal-
dabruņa, „Ūdenszīmes”) aizrautību, 
smaidu, radošumu, enerģiju padarot 
vietu patīkamāku apkārtējiem.

Mani sajūsmināja Inguna – 
viņas sirsnīgums, spēks un izturība 
iesaistot tik daudzas iestādes, lai  
mums prezentētu Latviju tik atraktīvā 
veidā.

(skolotāja Malgorzata Machura, 
Polija)

Es mīlu katru mūsu vizītes mirkli. 
Es esmu ļoti pārsteigta par viesmīlī-
bu, kādu es nemaz negaidīju. Es mīlu 
uzvedumu pie Raiņa pieminekļa, kā 
arī vietu un cilvēkus (Dvietē), kur mūs 
cienāja ar ābolu, ķirbju sulu.

Es mīlu lauku rītu klusumu.
Es mīlu saldumu rūpnīcu ,arī 

elektronikas rūpnīcu Ogrē. Es esmu 
sajūsmā par cilvēkiem, kuri nerunā 
angliski, bet visu var saprast, ko viņi 
saka (šoferis Norberts).

Es nekad neaizmirsīšu Rīgu – 
Eiropas kultūras galvaspilsētu. 

Mana vizīte bija tik jauka, 
kādu es nebiju gaidījusi.
(skolotāja Zlata Valentič,Slovēnija) 

•Jauka un mājīga skolas ēka – jauki 
skolotāji.
•Saldumu fabrika bija ļoti jauka, ar 
labu pieredzi.
•Redzēt, ka šī valsts nemaz nav tik 
atšķirīga no mūsu valsts (Norvēģijas)
•Redzēt bērnus kopā tik laimīgus!
(skolotāja Laila M. Marin,Norvēģija)

Es atcerēšos:
•Jaukus un viesmīlīgus cilvēkus
•Brīnišķīgo dabu
•Atvērtos un labestīgos cilvēkus
•Vienkāršību un izpalīdzību
•Dažādību kultūrā, no kuras es 
daudz ko iemācījos
•Atvērto un plašo zemi
•Cilvēku laipnību

Paldies vēlreiz jums visiem par 
labestību un viesmīlību.
(skolotājs Jernej Lapanje, Slovēnija)

Es atceros Hanzas elektroniku 
un Kristiānu, un vēl es atceros Lido 
un Rimi.

(Elmārs, Latvija)

Man patika Rīgas veikali un arī 
sēdēšana autobusā :D

Man patika Kristiāna neveiks-
mes.

Man patika šis piedzīvojums.
Visas šīs dienas man paliks at-

miņā un šī ir liela pieredze.
Man patika pasmieties kopā 

ar draugiem un arī ar jaunajiem 
draugiem.

Es ieguvu vēl daudz jaunu 
draugu. Un man patika kā tikko sap-
līa šķīvis laikam!

(Evija, Latvija)

Man patika staigāt pa su-
venīru veikaliem, un runāt angliski ar 
cilvēkiem, kuri pat nesaprot nevienu 
vārdu latviski. :D

Man patika visas ekskursijas 
un jaunie ciemiņi no ārzemēm.  Un arī 
bija ļoti jautri vakaros sēdēt un mācī-
ties svešvalodu. :)

Man patika tas, ka nevaja-
dzēja mācīties!

Es ceru, ka citus gadus arī būs 
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kas tāds un tik pat jautri. :)
(Santa, Latvija)

Man vislabāk patika brau-
ciens uz Rīgu. Tā bija ļoti jautra eks-
kursija. Es gribētu, lai Norvēģi dzīvotu 
ģimenēs.

(Katrīna, Latvija)

Es atcerēšos:
•Jaukos laika apstākļus
•Viesmīlīgos cilvēkus
•Briesmīgos ceļus
•Daudz suņu
•Lielo attālumu starp Rubeņiem un 
Rīgu
•To, kā bērni tika nodarbināti
(skolotājsTrond Arne Johansen, Nor-
vēģija)

Man patika ekskursija pa Rīgu 
:)* un šī nedēļa bija ļoti interesanta! 
Mīlu šos cilvēkus..

Es ļoti gribētu, lai mums būtu 
daudz vairāk šādu projektu, jo no 
šādiem projektiem mēs iegūstam jau-
nu pieredzi. Man ļoti patīk šie cilvēki, 
jo mums ir daudz kopīga. Un šo bur-
vīgo nedēļu es atcerēšos visu mūžu. 
PALDIES!

(Evita, Latvija)

Es atcerēšos patiešām jauko 
ainavu un dāsnos cilvēkus. Es šeit re-
dzēju tik daudz skaistas vietas. Jūsu 
skola, manuprāt, padara bērnus lai-
mīgus, viņi ļoti labi runā angliski. Jūs 
visu noorganizējāt perfekti. Es līdz 

mūža beigām atcerēšos šo vizīti. Pal-
dies jums.

(skolotāja Anna Mileewska-
Rusek,Polija)

Es domāju, ka šīs dienas bija 
interesantas, tajās bija daudz jautrī-
bas. Es ieguvu daudz jaunu draugu, 
lieliskas bildes un skaistas atmiņas. Es 
nemainītu šo dienu.

(Laura, Latvija)

Man tik tiešām patika šī ne-
dēļa ar skolēniem un skolotājiem 
no Slovēnijas, Norvēģijas, Polijas un 
,protams, no Latvijas. Visi bērni, kuri 
šajā nedēļā ieradās Latvijā, ir ļoti in-
teresanti, smieklīgi, jauki un gudri. Šajā 
nedēļā man ļoti patika ekskursija uz 
Rīgu.

Es ļoti gribētu, lai vēl notiktu 
šādi projekti ar citām valstīm, ne tikai 
ar šīm.

(Madara, Latvija)

Man patika ekskursija uz Rīgu, 
jo bija jautri pavadīt laiku ar drau-
giem. Būtu ļoti labi, ja bērni paliktu 
pa nakti uz ballīti un pavadītu jautri 
laiku. Man patika cilvēki.

(Annija, Latvija)

Es atcerēšos:
•Labos draugus
•Mazo skolu
•Rīgu
•Un ,protams, saldumu ražotni
•Latviju

(Mija, Slovēnija)

Es atcerēšos mazo skolu, Rīgu, 
draudzīgos cilvēkus, Jēkabpili, sal-
dumu ražotni, Rubeņu baznīcu. Es 
iepazinu jaunus draugus no Latvijas, 
Norvēģijas un Polijas.

(Sara, Slovēnija)

Es atcerēšos visas lietas, ku-
ras mēs darījām. Es atceros kā mēs 
mēģinājām atvērt limonādes pudeli. 
Es domāju – Kristiāns atceras to. Tas 
bija smieklīgi. Es atceros visas smiek-
līgās lietas, kuras darījām autobusā. 
Es atceros visus cilvēkus, kuri bija šeit. 
Jā, un es biju ļoti pārsteigts par Rīgu. 
Es uzzināju daudz jaunas un intere-
santas lietas par Rīgu. Tas bija lieliski. 
Paldies par to.

(Niks)

Šī projekta ietvarā bija ie-
spēja gūt jaunu pieredzi, dalīties ie-
spaidos, apmainīties domām ar citu 
valstu skolotājiem. Kaut arī angļu va-
lodas zināšanas nebija tik plašas kā 
gribētos, tas netraucēja savstarpē-
jai komunikācijai un sadarbībai. Mēs 
ļoti labi viens otru sapratām. Ciemiņi 
redzēja, ka mūsu zeme ir zaļa un in-
teresanta.

Savukārt skolēni noteikti piln-
veidoja angļu valodas zināšanas, 
kā arī uzzināja par studiju un darba 
iespējām Latvijā kā pilsētā tā arī lau-
kos.

Nekas vēl nav beidzies, jo būs 
jāgatavojas pēdējai tikšanās reizei 
Polijā!

(Inguna, Elga)

Rakstus sagatavoja skolotāja Elga, 
Inguna,  Sanda, Anita un Ilona.

Foto - Sanda Kukle, Inguna Uzkure, 
Elga Kukle, Evita  Petenko, skolas un privātie 

arhīvi.  


