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NR. 12. AVĪZERUBEŅU
PAMATSKOLAS

’Koki kaili. Pa vienam un 
pulciņos. Kā cilvēki pirtī, kad krānā 
nez kāpēc pēkšņi ūdens nav vairs. 
Arī milzīgos baros, par mežu ko sauc. 
Stāv un drebinās.

Vēl sniegs saldē kājas, bet 
sulas pa stumbriem kāpj augšup un 
pumpuri briest. Dod drīzāk, saule, 
starta zīmi!

Būs jau vēl dubļi. Un salnas no 
rītiem. Un auksti vēji vēl būs...

Bet varbūt, ka nebūs. Un iegūs 
tas, kas riskēdams pirmais plauks. 
Kaut centimetru par citiem garāks 
pastiepties pagūs, kādu milimetru 
resnāks. Un sēklu būs vairāk tam, kurš 
uzvarēs šajā maratonā.”

M. Kvite „Miniatūras”

Marts ir kalendārā 
pavasara pirmais mēnesis. 
20. martā plkst. 18:57 sākās 
astronomiskais pavasaris. Marts 
ir laiks, kad kļavām un bērziem 
sāk tecēt sula. Saulainās vietās 
sāk ziedēt sniegpulkstenītes, bet 
mēneša beigās arī zilās vizbulītes 
un māllēpes. Baložu jeb putnu 
mēnesī sāk atgriezties mūsu 
gājputni. Marta pirmajās dienās 
krauķi, bet marta vidū lauku cīruļi 

un māju strazdi. Mēneša beigās 
arī baltās cielavas un stārķi. 
Martā zaķim dzimst pirmie mazuļi, 
alnim aug jaunie ragi un no 
ziemas miega mostas lācis. Sērsnu 
mēnesis ir laiks, kad sākas pavasara 
pali un ziema atkāpjoties var iekost 
ne pa jokam. Lietains marts norāda 
uz vājām ražām, bet marta putekļi 
ir dārgāki par sudrabu un zeltu. 
Marta mēnesis Rubeņu pamatskolā ir 
pagājis ļoti ātri. No 10. -13. martam 
bija projektu nedēļa, bet no 16. 
marta līdz 20. martam skolēniem 
bija pavasara brīvdienas. Protams, 
turpinās arī mācību priekšmetu 
olimpiādes un konkursi. Skolotāja 
Ilona bija noorganizējusi vizuālās 
mākslas olimpiādi skolā „Rainim - 150” 
(Raiņa dzeja skolēnu zīmējumos).

Atsaucība bija liela un darbus varēja 
aplūkot ikviens. Labāko darbu autori 
piedalījās novadu vizuālās mākslas 

olimpiādē. 9. klases skolniece Marika 
Ošāne ieguva 2. vietu. Malacis! 

25. martā Jēkabpils Galvenajā 
Bibliotēkā notika literārais pasākums 
„Lasītprieks”, atzīmējot izcilo latviešu 
dzejnieku J.Raiņa un Aspazijas 
jubilejas gadu, vairojot viņu 
radošā mantojuma atpazīstamību 
sabiedrībā. Gatavojoties šim 
pasākumam skolēniem bija jāveic 
mājas darbs. Jāizveido grāmata par 
gadalaikiem. Jāsameklē, rokrakstā 
jāpārraksta dažādu autoru 12 
dzejoļi par visiem gadalaikiem, 
obligāti iekļaujot vismaz vienu Raiņa 
un vienu Aspazijas dzejoli, kā arī 
jāsacer pašiem viens dzejolis par 
mīļāko gadalaiku. No mūsu skolas 
piedalījās 5. klases skolnieces Līga 
un Sintija, kā arī 7. klases skolnieces 
Amanda un Anna. Konkursam 
palīdzēja sagatavoties skolotāja 
Ināra Rudeviča.
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PROJEKTU NEDĒĻA
Kā jau katru gadu, arī 

šogad no 10. - 13. martam mūsu 
skolā notika projektu nedēļa. 

Projektu nedēļa ir mācību 
darba organizācijas forma. 
Projekta darbs skolā ir viens no 
mācīšanās veidiem vai īpaša veida 
mācību darbs, kura izstrādāšanai 
nepieciešams noteikts laika posms 
konkrēta rezultāta iegūšanai. Tātad 
projekta darbs ir patstāvīgs darbs, 
kura procesā skolēni patstāvīgi 
izstrādā kādu iepriekš izvēlētu ideju 
(nodomu, plānu), apgūst kādu tēmu, 
vāc materiālus un pētījuma rezultātus 
apkopo referātā, stendā, materiālu 
kopā, albumā u.tml.. Sava projekta 
saturu un rezultātu nosaka paši 

skolēni.
Projekta nedēļas norises laiks ir 

piecas darba dienas mācību gada 
laikā, lai mainītu mācību darba 
metodes un formas, kā arī sniegtu 
iespēju mainīt mācību priekšmetu 
stundu tradicionālo ritmu un novērstu 
skolēnu pārslodzi.

Projektu nedēļas mērķis- 
iemācīt audzēkņiem apgūt 
pētnieciskā darba pamatprasmes. 

Uzdevumi: 
1. Radīt vidi, kurā veidojas 

skolēnu projektēšanas prasmes un 
iemaņas;

2. Attīstīt skolēnu radošās 
spējas, mācīšanās un sadarbības 
prasmes; 

3. Veido mācīšanās motivāciju 
un skolēnam atbilstošu vērtības izjūtu, 
jo projektā tiek ietverta katra skolēna 
darbība, viņa pieredze, domas un 
intereses.

Sasniedzamais rezultāts:
1. Dot padarīta darba izjūtu, 

jo šo darbu veicot, katrs skolēns var 
strādāt atbilstoši saviem mācību 
sasniegumiem, spējam un ātrumam;

2. Dot iespēju skolēnam 
izpausties un iegūt zināšanas viņam 
pieņemamā formā, ļaujot apmierināt 
katra individuālās vajadzības.

Katrs skolēns var pieteikties 
darbam pie jebkura pedagoga  
projekta veikšanai.

Projekta darbu skolēns var 

APTAUJA PAR SKOLAS 
ĒDNĪCAS DARBU

Lai uzzinātu skolēnu viedokli 
par ēdnīcas darbu, tika veikta 
aptauja. Skolēniem bija jānosauc 
trīs ēdieni, kuri ļoti, ļoti garšo, 
trīs ēdieni, kuri negaršo. Viņi tika 
aicināti sniegt ierosinājumus par 
ēdieniem, kurus ēdnīcā varētu 
gatavot un citus ierosinājumus 
par skolas ēdnīcu.

Tātad garšīgāko – populārāko 
ēdienu „trijnieks”:

2.-3. vieta - plovs (20 skolēni)
2.-3. vieta - makaroni ar malto 

gaļu (20 skolēni)
1. vieta - kartupeļu 

biezputra ar maltas gaļas mērci 
vai kotleti (25 skolēni)

Vienpadsmit skolēniem garšo 
viss, un viņi nenosauca ēdienus, kuri 
negaršo.

Pārējiem negaršo:

1. vieta - zirņu zupa vai zirņu 
biezenis (14 skolēniem)

2. vieta - miežu putraimu 
biezputra (8 skolēniem)

3. vieta - kāpostu zupa (5 
skolēniem).

Bija arī neparastas atbildes, 
piemēram, negaršo „prosti kartupeļi” 
vai kartupeļu klimpas, vai auzu pārslu 
biezputra, kaut gan šie ēdieni skolas 
ēdnīcā šogad nav gatavoti.

Paldies skolēniem par 
daudzveidīgajiem ierosinājumiem! 
Diemžēl daudzi nav realizējami, jo 
tos nedrīkst gatavot skolas ēdnīcā 
vai arī tie ir par dārgu (piemēram, 
jūras delikateses, suši). Humora izjūta 
šo ierosinājumu autoriem, protams, ir!

Vērā ņemami ierosinājumi ir, 
piemēram, augļu salāti, vairāk saldo 
ēdienu vai izmēģināt ēdienus, kuri vēl 

nav bijuši.
Skolēni ierosināja arī ļoti 

praktiskas un tiešām īstenojamas 
lietas – nokrāsot ēdamzālē sienas 
citā krāsā, nokrāsot un izolēt 
ūdensvada caurules, iegādāties 
jaunus galdus.

Gandrīz 90% aptaujāto skolas 
pusdienas ēstu arī tad, ja par tām 
būtu jāmaksā pašiem.

Citāts no skolēnu aptaujas 
atbildēm: „Gods pavārēm!”

Pateicamies ēdnīcas 
darbiniecēm par garšīgiem, 
kvalitatīviem, veselīgiem ēdieniem 
un saprotošo, labo attieksmi pret 
ēdnīcas apmeklētājiem!

Skolas direktore Ināra Kantāne
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veikt individuāli vai grupā.
Projektu prezentācijā  

skolēniem jāinformē klātesošie par 
sava darba rezultātiem un jāaizstāv 
savs darbs, t.i., saistoši, jāiepazīstina 
ar savu projektu: mērķi, uzdevumiem, 
norisi, galarezultātu. Uzstāšanās 
ilgums 5 - 10 minūtes. Projekta 
izklāsta forma - brīva (priekšlasījums, 
demonstrējums, dzeja, deja, dziesma, 
etīde, u.c.).

Lai veicinātu skolēnu motivāciju 
un skolēni izjustu gandarījuma sajūtu 
par kopīgi veikto darbu, projekta 
darba rezultātus izliek vispārējai 
apskatei.

Šogad projektu nedēļas 
kopējā tēma bija „Rakstu darbi”. 
  

Visā savas attīstības vēsturē 
cilvēks pielietojis abstraktus attēlus– 
zīmes un simbolus, lai glabātu un 
nodotu informāciju nākošajām 
paaudzēm.

Grafiskās zīmes ir pati senākā 
un lakoniskākā informācijas un 
enerģijas izteiksmes forma. Zīmju 
ietekmi pazinuši jau mūsu senči, kuri, 
dzīvojot harmonijā ar Dabu, apzināti 
pratuši tās izmantot. Par to liecina:

-izrakstītie cimdi, kurus adīja 
ar attiecīgu ornamentu konkrētam 
gadījumam,

-rakstainās jostas,
-ornamentiem rotātie sadzīves 

priekšmeti,
-svētvietu iekārtojums,
-rituāli u.c.
Nekur pasaulē nav 

saglabājusies tāda zīmju bagātība 
kā pie mums. Mūsu senči ir cītīgi 
centušies pieturēties pie savas 
latviskās dievturības, un tā māca 
mums, kā dzīvot saskaņā ar dabu, 
negaidot nekādus dāvinātus 
mistiskus brīnumus.

Mūsu zīmju mantojums ir 
veselums. Šīs zīmes neviens nav 
izgudrojis. Tās ir atklātas. Tās nāk kā 
dabas dotumi, kuri satur ļoti senu, 
universālu informāciju. Mūsu uzdevums 
ir izprast un izmantot šīs senās mūsu 

kultūras vērtības, lai nepazaudētu 
savu identitāti. 

Tāpēc šogad projektu 
nedēļā tika piedāvāta šī tēma. Kā 
tad veicās skolēniem pētot rakstu 
zīmes, to varējām noskaidrot darbu 
prezentācijā.

1.-2. klase pētīja novada 
cimdu rakstus. Audzinātāja bija 
izveidojusi skolotājas Valijas B. un 
viņas mammas adīto  cimdu izstādi. 

Bērni varēja iepazīties ar novadam 
raksturīgākajiem cimdu rakstiem un 
krāsām. Pēc tam bērni paši zīmēja 
savus cimdiņus.

3. - 4. klase pētīja latvju 
rakstu zīmes cimdos, koka karotēs, 
vainagos, keramikā, grāmatzīmēs, 
cepurēs. Viņi iemācījās zīmēt latvju 
rakstus. Nepieciešamo informāciju 
ieguva gan grāmatās, gan internetā, 
gan no žurnāliem, gan no skolotājas. 
Galvenā atziņa, ko bērni ieguva ir, 
ka darbs jātaisa glīti.

5. klase rakstu zīmes attēloja 
uz koka ripām, pulkstenī, sienas 
dekorā, apsveikuma kartiņās un pat 
putnu būrītī. Ieguvums no šī projekta 
– iemācījās zīmēt rakstus, leņķus, ielikt 

motoriņu, iededzināt kokā zīmes, 
uztaisīt gaumīgus apsveikumus.

 6. klases skolēni rakstu zīmes 
prezentēja pašu gatavotās koka 
lādītēs, trauciņā, drēbju pakaramajā. 
Pētīja Kaldabruņas Māras jostas 
rakstus. Izveidoja aprakstu par latvju 
rakstu zīmēm, kā arī aprakstus par 
savām mājām. Secinājums, jo lielāku 
darbu ieguldi, jo labāks rezultāts.

7. klases skolēni rakstu zīmes 
darināja dažādos koka traukos – 
skapī, lādītē, saldumu traukā, putnu 
būrī.

8. klases zēni darināja koka 
trauku, atslēgu pakaramo, bet 
meitenes izšuva adatu spilventiņus 
un darināja plecu lakatu, zīmēja 
grāmatzīmes.

9. klase – Madara pārsteidza 
ar skaistu vainadziņu, Kaspars bija 
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pagatavojis lādīti. 

Liela daļa skolēnu tika iesaistīti 
Comenius projekta darbā.

Analizējot projektu gaitu, 
projektu prezentācijas un klašu 
iesniegtos apkopotos materiālus, 
jāsecina, ka projektu nedēļai izvirzītie 
mērķi un uzdevumi tika sasniegti. 

Projektu darbs neapšaubāmi 
veicināja skolēnu prasmes un 
iemaņas projektu plānošanā un 
projektu īstenošanā, skolēni ieguva 
pētnieciskā un praktiskā darba 
pieredzi, attīstīja savas radošās 
spējas un pašiniciatīvu, mācījās 
sadarboties. Savu veikumu skolēni 
lieliski prata parādīt arī pārējiem– 
projektu prezentācijas izvērtās par 
ļoti interesantiem, saturīgiem un 
klātesošos saistošiem priekšnesumiem. 
Taču bija arī skolēni, kas projektu 
nedēļas darbu neuztvēra nopietni. 
Darbu veica diezgan pavirši. 
Prezentācijā nemaz nevarēja neko 

pastāstīt, jo lielāko daļu projekta 
darbā nebija darījuši paši. Skumji, jo 
projektu darbs ir viena no mācību 
metodēm, kas padara mācības 
interesantākas.  

Arī klašu audzinātājiem projektu 
darbs bija laba iespēja tuvāk iepazīt 
savus audzēkņus – viņu sagatavotību 
patstāvīgam pētnieciskam darbam, 
prasmi strādāt grupā, izteikt savu 
viedokli, apkopot un sistematizēt 
paveikto, izvērtēt savu darbu.

Paldies skolēniem par ieguldīto 
darbu, kura rezultātā mēs visi varējām 
pārliecināties, cik tomēr bagāts un 
daudzveidīgs ir mūsu novads!

13. martā pēc projektu 
darbu prezentācijas notika 
erudīta konkurss veltīts mākslai– 
vizuālajai, literatūrai, mūzikai 
un teātrim. Konkursa jautājumus 
sagatavoja skolotājas Ilona un 
Inga.

Uzdevumi bija dažādi. 
Skolēniem bija jāatpazīst dažādu 
jomu pazīstamākie cilvēki un 
jāsagrupē pa attiecīgajām 
nodarbēm. Vislabāk orientējas 
teātra jomā, atpazīstot seriālu 
aktierus.

Tāpat bija  jāatrisina krustvārdu 
mīkla par mūzikas instrumentiem.  
Jāatpazīst  klasē izvietotie mūzikas 
instrumenti.

Interesants bija uzdevums, 
kur pēc attēla jānosauc dziesma. 
Te nu bija dažādas dziesmas, jo 
nepazīstam putnus. Vienam tā bija 
lakstīgala, citam jau dzeguze.

Divi uzdevumi bija  saistīti 
ar projektu nedēļas tēmu. Tā kā 

rakstu zīmes nāk no dabas, tad 
komandām saņemtajos zīmējumos 
tās bija jāatpazīst. Tāpat jāizrotā 
stilizēts sieviešu krekls, pielāgojot to 
mūsdienām. Ar oriģinalitāti izcēlās 
Laimdota un četri Lāčplēši. Viņi 
izrotāja vīriešu kreklu ar aizsardzības 
zīmēm.

Visinteresantākais bija 
radošais uzdevums, kur katra 
komanda saņēma Raiņa lugas 
„Zelta zirgs” fragmentu, kuru tad 
bija jāiestudē. Un atkal komanda 
‘’Laimdota un četri Lāčplēši ” sevi 
parādīja, kā lieliskus aktierus.

Konkurss noslēdzās ar mājas 
darba parādīšanu. Dalībniekiem 
jau iepriekš bija jāiemācās nospēlēt 
vienu dziesmu, katrai klasei savu. 

Jāteic, ka ne visi komandas dalībnieki 
bija iemācījušies. Lai nu kā, bet erudīts 
notika ļoti jaukā gaisotnē. Rezultāti 
šoreiz ir pavisam citādi, varbūt 
tāpēc, ka līderu komandai nebija visu 
dalībnieku. Cīņa par pirmo vietu noris 
pavisam spraigi. Nevienai komandai 
nekas vēl nav zaudēts. Tātad šoreiz 
vietu sadalījums ir šāds :

1. vieta – Laimdota un četri 
Lāčplēši;

2. vieta – Atjautīgās;
3. vieta- Savējie;
4. vieta – No sirds Latvijai;
5. vieta – Gaļas nams.
Pēdējā izšķirošā cīņa vēl 

priekšā. Tad arī uzzināsim pašus 
erudītākos mūsu skolas skolēnus.

ERUDĪTS
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SAULĪT, MANA KRUSTAMĀTE!
27. martā mūsu skolas 

6. - 8. klašu skolēni ciemojās 
Kaldabruņas skolā biedrības 
„Ūdenszīmes” lielajai pavasara 
gaismai veltītajā pasākumā.

Pirmajā daļā bija dabas 
eksperta Jura Jātnieka lekcija: 
„Reģiona dabas bagātības un to 
radītās iespējas; domas un leģendas 
spēks.” 

Bija interesanti paklausīties, 
kā novadiem pacelties augstāk. 
Mūsu novads – zeme, kur piedzimt un 
dzīvot, atgriezties, īstenot sapņus un 
ieceres, kur darbs, daba un latviskā 
kultūra ikkatru veido par turīgu, stipru 
un radošu personību. Lai gribas šeit 
mīlēt un  veidot ģimeni.

Ar ko sākt? Domas spēks – 
sākam priecāties tūlīt. Priecājamies 
ik brīdi par to, ka vispār esam, kādi 
esam, kur esam, ar ko kopā esam. Kas 
mums ir dots un pieder, ko piedāvā 
Pasaule bezgalīgi (gaiss, gaisma, 
piedošana). Kā sākt priecāties? Kad 
šķiet, ka sliktāk nevar būt, arī tad var 
pagriezt dzīvi pa labi. Pateicoties 
visam, kas ir, sākot no nekā. Tad 
apjēgsim, ka mums ir daudz. 

Mūsu spēka avoti:
• Daba (katras būtnes spēka un 
miera avots);

• Dziesmu svētki;
• Dzimtas spēks.

Laukos cilvēkiem ir jāiemācās 
pārdot savas bagātības, vidi, 
produktus. Nevajag šaubīties, bet 
gan iet un darīt. Kamēr zinošie turpina 
šaubīties – attīstību nosaka maldi. 
Zinošie – esiet droši un atbildīgi!

Skolās vajadzētu ieviest 
sociālās stundas, patriotisma, 
cilvēkmīlestības, darba mīlestības, kā 
arī apziņas un cieņas pret apkārtējo 
vidi audzināšanā.

Atbalstīt un lepoties ar bērnu 
panākumiem.

Veicināt skolotāju 

konkurētspējas paaugstināšanu.
Dāvāt prieku vientuļiem 

un veciem cilvēkiem, sagādāt 
pārsteigumu viņu dzīves vietā.

ŠODIEN
Beidzam prasīt, čīkstēt un 

gaidīt.
Sākam Domāt, Dot un Darīt!
Tātad nav nekas tāds, ko mēs 

nevarētu paveikt. Izvēlamies darīt 
to, kas patīk vislabāk un viss būs 
iespējams.

Pasākuma otrajā daļā 
skanēja Helēnas Kozlovas pavasara 
dziesmas. Klātesošie ar lielu prieku 
dziedāja līdzi. Lai arī diena bija 
apmākusies, saulīte ik pa brīdim 
iespīdēja lielajos zāles logos. Tā 
visiem dala dāvanas, un arī katrs šī 
pasākuma apmeklētājs  saņēma 
kādu no tām – grāmatiņu „Daba un 
doma”, kā arī īpašo saules ķērāju 
šīs vasaras spožumam. Neizpalika 
cienasts – kļavu sulas, vēja kūkas 
un zaļie salāti. Mājās visi devās ar 
savādu saules gaišumu sirdīs. Paldies 
par jauko pasākumu biedrības 
„Ūdenszīmes” darbiniecēm. Viņu acīs 
mirdz prieks par jebkuru apmeklētāju. 
Tu sajūties kā īpašs un gaidīts ciemiņš. 
Kaut vairāk būtu šādu pasākumu!

FOTO - IEVA JĀTNIECE
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Tā kā iepriekš jau tika 
minēts, ka novadu vizuālās 
mākslas olimpiādē. 9. klases 
skolniece Marika Ošāne ieguva 
2. vietu, tad arī mēs nolēmām viņu 
uzaicināt uz interviju.

1. Kuri mācību priekšmeti tev 
patīk un kāpēc? 

Vizuālā māksla un literatūra, 
jo šie ir tie priekšmeti, kas visvairāk 
piesaista un tie, ar kuriem vēlos saistīt 
dzīvi.

2. Kuri mācību priekšmeti tev 
padodas vislabāk?

Vizuālā māksla.
3. Kādās mācību priekšmetu 

olimpiādēs tu esi piedalījusies?
Latviešu valodas, dabas zinību 

un vizuālās mākslas. 
4. Ko tev patīk zīmēt 

vislabāk?
Principā man zīmēt patīk visu, 

bet, protams, vislabāk pie sirds iet 
klusās dabas un ainavas. Tie darbi, 

kur nepieciešama ota un krāsas! 
5. Kas tevi iedvesmo zīmējot?
Mani visvairāk iedvesmo tas, 

kā to darbu novērtē paši tuvākie 
vai arī skolotāji. Tās varētu arī būt 
grāmatas, skaista daba, laba mūzika 
un galvenais pozitīvas domas.

6. Vai nākotnes plāni saistās 
ar vizuālo mākslu?

Jā! Pavisam noteikti! 
7. Vai mājās brīvajā laikā 

tev patīk zīmēt?
Mājās brīvajā laikā man patīk 

gan zīmēt, gan gleznot, bet tā kā 
laika pēc mūzikas un mākslas skolas 
nepaliek tik daudz, cik gribētos, 
beigās neatliek laika zīmēšanai. 

Paldies par interviju!

INTERVIJA AR MARIKU OŠĀNI

ZEMES STUNDA

Jau devīto reizi marta mēneša 
pēdējā sestdienā cauri laika joslām 
visā pasaulē svinēja Zemes stundu.  
2015. gada 28. martā laikā no 
20:30 - 21:30 ikviens iedzīvotājs, 
uzņēmums, pašvaldība, valdība 
tika aicināti simboliski izslēgt 
apgaismojumu uz vienu stundu, lai 
parādītu savu apņemšanos videi 
draudzīgākai rīcībai ikdienā. Es to 
izdarīju, bet jūs?

Pasaules Dabas Fonda 
veiktajā pētījumā noskaidrots, ka 
vidēji katram Latvijas iedzīvotājam 
viņa ikdienas vajadzību 
apmierināšanai nepieciešamas 
vismaz divas planētas Zeme.

Ja arī nepiedalījies šajā 

akcijā, tad apņemies un uzsāc videi 
draudzīgas iniciatīvas ikdienā.
• Noblīvē logus un siltini māju! 
Tādējādi tu gan samazināsi savu 
apkures rēķinu, gan taupīsi resursus. 
• Nomaini spuldzītes (uz A klases)! 
• Izvēlies enerģiju taupošas ierīces un 
tehniku ar eko vai energoefektivitātes 
marķējumu (A klase). 
• Izslēdz gaismu un elektroierīces, kad 
tās neizmanto, – piemēram, televizors 
gaidīšanas režīmā patērē 25% no 
strādājošas elektroierīces enerģijas. 
•Aizgriez ūdens krānu, kad mazgā 
zobus. 
• Vienmēr rūpīgi aizgriez ūdens 
krānus – tā tu ietaupi līdz 13 l piloša 
ūdens dienā. 
• Nepārkurini māju – samazinot 
iekštelpu temperatūru par 1 °C, vari 
samazināt apkures rēķinu līdz pat 10% 
• Lieto uzturā vietējā ražojuma 
pārtiku atbilstoši sezonai. Arī pārtikas 
transportēšana atstāj lielu ietekmi uz 
vidi.
•Lieto uzturā vairāk dārzeņu 

un augļu. Veģetāra ēdiena 
izaudzēšana un pagatavošana 
patērē mazāk enerģijas nekā gaļas 
un zivju produkcija. Piemēram, lai 
iegūtu vienu kaloriju no zivīm, tiek 
patērēts 50 reižu vairāk enerģijas, 
nekā iegūstot to no kartupeļiem, un 
60 reižu vairāk nekā no auzām 
• Gatavojot ēdienu, pārsedz pannu 
un katlus ar vāku, tādējādi tu samazini 
enerģiju, ko patērē plīts. 
• Izvēlies mazāk iepakotus produktus 
un vairākkārt izmantojamos 
iepakojumus un maisiņus.
• Cik bieži vien iespējams izmanto 
sabiedrisko transportu, divriteni vai 
ej kājām. 
• Nebrauc ar auto viens!
• Ļauj drēbēm izžūt dabiskā veidā, 
nevis žāvē tās ar elektroierīcēm.
• Centies izmantot dušu, nevis vannu. 
• Salabo, nevis izmet vai pērc jaunu!
• Šķiro atkritumus un nodod tos 
pārstrādei! Pieprasi šo iespēju savai 
pašvaldībai!
• Savāc ūdeni, ko izmanto dārzeņu 
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Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle

No 25. marta mājturības 
kabinetā ir izstādīta  Aknīstes 
VSAC pansionāta iemītnieka 
AGRA PRIEDES zīmējumu izstāde.

Pansionāta aprūpes 
darbiniece Dzintra mākslinieku 
raksturo kā izpalīdzīgu, akurātu, 
vienmēr darbībā.

Brīvo laiku, enerģiju izliek 
savos zīmējumos. Atsaucīgs 
savu iespēju robežās, ar prieku 
kontaktējas ar personālu, 
apkalpojošo daļu. Vienmēr 
atceras pansionāta klientus, 
draugus svētkos, jubilejās, arī 
darbiniekus un mediķus - dāvinot 
savus darbiņus.

Izstādē skatāmi gan lieli, gan 
vidēji, gan mazi darbiņi. Zīmējumos 
varoņi ir mīļi, labsirdīgi, atainoti 
košās krāsās. Skolēniem zīmējumi 
patīk un vēlas iegādāties pat kā 
dekorus savām klasēm. Darbi dot 

ierosmi darboties pašiem. Dažiem 
liekas, ka viņi tā nevarētu. 

Benita Pavlovska

NEPARASTĀ IZSTĀDE

un augļu mazgāšanai, lai ar to laistītu 
istabas augus.
• Ejot uz veikalu, ņem līdzi savu somu 
vai maisiņu, kur ielikt produktus.

• Izmanto pārstrādāto papīru. Kad 
vien iespējams, izmanto abas lapas 
puses.  
• Dārza laistīšanai vāc lietus ūdeni.

• Stādi vietējās koku sugas.


