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Pirmais semestris 21. decem-
brī  tika noslēgts ar Ziemassvētku 
pasākumu. Balle notika pilī, kur 
par jautrību un omulību parūpē-
jās Mūzikas rūķis un Svētku rūķis.

Katrai pil i j i r sava kara-
liene. Mums -  skolas direktore 
Ināra Kantāne. Tradicionāli viņa 
pateicās savas pils iemītniekiem 
(skolēniem) par padarīto darbu 
un pasniedza balvas. 

Naudas balvu saņēma skolēni 
ar lielāko izaugsmi mācībās. Pirmā 

vieta šogad ir 9. klases skolnie-
kam Sandim Ivanovam. Otrā vieta 
8. klases skolniekam Renāram 
Boiko. Trešā vieta divām skolnie-
cēm – 8.klases skolniecei Ievai 
Kreicbergai un 7. klases skolniecei 
Aivai Lapašinskai.

Pateicības saņēma arī skolēni 
ar augstāko vidējo atzīmi. Septiņi 
skolēni saņēma novada stipen-
dijas par mācību sasniegumiem. 
Tie ir – Mairis Rubiķis, Rēzija Ērgle, 
Diāna Zālīte, Armīns Arnts, Dāvids 

Baltmanis, Edijs Čereškevičs un 
Evelīna Pavloviča. Kad dāva-
nas tika izdalītas, varēja sākties 
balle. Par to parūpējās katra 
klase. Skanēja dziesmas, tika rādī-
tas ludziņas, dejas. Atraktīvie rūķi 
rūpējās par klātesošo jautrību. 

Dim, dim, dim,
Dim, dim, dim,
Lieli svētki Ziemelim!
Visur ledus! Visur sniegs!
Tāpēc pilī valda prieks.
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7. decembrī Rubeņu pamat-
skolas 4. – 9. klašu skolēni 
piedalījās projekta “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 aktivitātē  
Aknīstes vidusskolā.

 Aknīstes vidusskolā viesojās 
SIA Aspired no Ventspils, lai stāstītu 
un vadītu nodarbības „Profesijas 
ķīmijas pasaulē.

Nodarbības pirmajā daļā pre-
zentācijā skolēniem demonstrēja 
ieskatu profesijās, kas saistītas ar 
ķīmiķa darbu, stāstīja par nepie-
ciešamo izglītību, prasmēm, mācību 
priekšmetiem un īpašībām kādām 
jāpiemīt, lai kļūtu par ķīmiķi.

Nodarbības otrajā daļā bija 
iespēja uzzināt, kā, izmantojot 
dažādas vielas, katrs pats var 
pagatavot savu vannas bumbu. 

Galvenais, ka paštaisītās burbuļ-
bumbas izgatavotas no visiem 
zināmām sadzīves vielām - dzera-
mās sodas, citronskābes, kukurūzas 
cietes, eļļas un sausajām piede-
vām. Pagatavoto burbuļbumbu 
varēja ņemt līdzi uz mājām.

Šī nodarbība visvairāk patika 
jaunāko klašu skolēniem. 

Pilī tiešām valdīja prieks un 
līksmība. Pats Ziemassvētku vecītis 
dalīja dāvanas un dejoja kopā ar 
bērniem. 

Pēc koncerta skolēni devās 
uz savām klasēm, lai saņemtu 
liecības. Kopā ar vecākiem un 
skolotājiem izvērtēja aizvadīto 
mācību semestri.

Lai katrā sirdī Ziemassvētku 
laikā ienāk gaisma un siltums, lai 

mājo saticība, mīlestība un prieks. 
„Lai mēs esam tik bagāti,
 ka savā nabadzībā spējam vēl 
dot viens otram!
Lai mēs esam tik stipri, 
Ka savā vājumā varam uzvarēt 
paši sevi!
Lai mēs esam tik gaiši,
Ka šajā tumšajā laikā gaismā sta-
rot varam!”

Vēsma Kokle - Līviņa

KARJERAS IZGLĪTĪBA
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Tāpat kā iepr iekšējā 
mācību gadā arī 2018./2019. 
turpinās Eiropas sociālā fonda 
projekta „Atbalsts izglīto-
jamo kompetenču attīstībai” 
darbība. Projektā piedalās 
skolotājas Albīna Pavloviča, 
Anita Vērdiņa, Līvija Zemlicka 
un Benita Pavlovska. Projekta 
koordinatore ir Ilona Kantāne. 

Pedagogi veic individuālo 
darbu ar skolēniem, lai palīdzētu 
skolēniem ar mācīšanās traucē-
jumiem un mācību grūtībām. Tieši 
individuālais darbs ir uzlabojis 
skolēnu zināšanas.

 Projekta ietvaros skolotā-
jas piedalījās arī tālākizglītības 
kursos. Skolotāja Sanda Kukle 

pilnveidoja zināšanas program-
mēšanas jomā, apgūstot pamatus 
vizuālās programmēšanas vidē 
Stratch. Šīs zināšanas node-
rēs, lai padarītu interesantākas 
un radošākas mācību stundas. 
Skolotājas I.Uzkure un I.Setkovska 
apmeklēja   Dibels Next mācī-
bas Rīgā, kur apguva  pēc 
ASV pieredzes Latvijā izveidotu 
lasītprasmes raituma un skaņu 
saukšanas mērīšanas metodiku. Šī 
metode palīdzēs pedagogiem 
diagnosticēt skolēnu lasītprasmes 
apguves problēmas un  risināt tās 
mācību procesā.

Šis mācību gads ir pasludināts 
par Fizikas gadu,tāpēc vispāriz-
glītojošās mācību iestādēs īpaša 

uzmanība tiek pievērsta fizikas 
mācību priekšmeta apguvei.

 Skolotāja Benita Pavlovska 
īstenos papildu atbalstu fizikas 
nodarbībās, kuras mērķis ir rosi-
nāt izglītojamos izzināt dabā 
notiekošos fizikālos procesus, 
izmantojot savu personīgo piere-
dzi, kā arī attīstīt daudzveidīgas 
dzīvei noderīgas prasmes sasaistē 
ar apkārtējo vidi, sabiedrību  un 
pasauli.

Šie pasākumi ir nozīmīgi gan 
pedagogiem, gan izglītojama-
jiem, jo  nodrošina papildu darbu 
gan ar talantīgajiem skolēniem, 
gan  ar skolēniem, kam mācības 
sagādā grūtības.

Izglītības kvalitātes valsts 
dienests  īs teno Ei ropas 
Sociālā fonda projektu Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai”, lai 
mazinātu to bērnu un jauniešu 
skaitu, kas pārtrauc mācības un 
nepabeidz skolu. Projekts vei-
cina ilgtspējīgas sadarbības 
sistēmas veidošanu starp paš-
valdību, skolu, pedagogiem un 
vecākiem, lai laikus identificētu 
bērnus un jauniešus ar risku 

pārtraukt mācības un sniegtu 
viņiem personalizētu atbalstu. 
Skolotājiem tiek sniegta iespēja 
profesionāli pilnveidoties un 
stiprināt prasmes darbam ar 
jauniešiem, tiks izstrādāti arī 
metodiskie līdzekļi. 

Pasākumi vērsti uz agrīnu prob-
lēmas diagnostiku un risinājumu, 
lai novērstu samilzušu situāciju 
risināšanu, kas prasītu daudz vai-
rāk resursu un varētu būt mazāk 
efektīva.

P ro je k ta  mē r ķg r upa i r 

vispārizglītojošo skolu skolēni no 
5. līdz 12. klasei un  profesionā-
lās izglītības iestāžu audzēkņi no 
1. līdz 4. kursam (arī vispārējās 
izglītības iestāžu, kuras īsteno pro-
fesionālās izglītības programmas).

 Katram projektā “PuMPuRS” 
iesaistītajam skolēnam peda-
gogs vai psihologs semestra 
sākumā izveido individuālo atbal-
sta plānu, kurā izvērtē mācību 
pārtraukšanas riskus un paredz 
nepieciešamos pasākumus šo risku 
mazināšanai.

PuMPuRS

ATBALSTS IZGLĪTOJAMO 
KOMPETENČU ATTĪSTĪBĀ
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Kas ir viens gads mūsu dzīvē?
Tās ir 365 dienas - darbdie-

nas, brīvdienas un svētku dienas.
Mums katram ir savs aplis no 

vienas dzimšanas dienas līdz otrai.
Arī Latvijai ir savs aplis no 

18. novembra līdz nākamajam 
18. novembrim. 

Šogad Latvija atzīmē savu 
simtgadi.

9. novembrī dārziņā ir ieza-
dzies neliels satraukums. Bērni ar 
nepacietību gaida uzstāšanos, jo 
pirmo reizi ģērbsies tautu tērpos. 
Arī skolotājas ir satraukušās, jo tas 
ir Latvijas simtgades koncerts un 
prieks par to, ka dārziņš ir sagaidī-
jis savus 30 pastāvēšanas gadus.

Ir sagaidīti vecāki, vecve-
cāki un ciemiņi. Koncerts sākas 
ar kopīgi dziedātu Latvijas valsts 
himnu.

Vislabākā vieta pasaulē ir 
kāda zeme. To neskar ne stip-
ras vētras, ne zemestrīces.Tajā 
krāšņi mainās visi četri gadalaiki, 
katrs nākdams ar savu skaistumu 
un dāvanām. Uz katra pakalna, 
kokiem apvīta stāv lauku māja, 
kurā mīlēti, laimīgi, veselīgi un 
zinātkāri aug bērni. Šīs zemes 
bērni ir gudrākie, spējīgākie 
pasaulē. Šajā pasaulē dzīvo 
skaistākās meitenes, gudrākie un 

brašākie puiši, mīlošākās māmiņas 
un tētiņi.

Pēc bērnu svētku koncerta, 
direktore Ināra  katrai dārziņa 
grupiņai dāvina banānu kokus, 
lai tie aug un dod savus augļus.

Vislielāko dāvanu dārziņš 
saņēma no novada, izremontētu 
5-6 gadīgo bērnu 
guļamistabu un pašu 
saldāko un garšīgāko 
kliņģeri, kuru gribē-
jās nogaršot uzreiz. 
Ciemiņu vidū bi ja 
pagasta pārvaldes 
vadī tā ja,  ku l tū ras 
nama vadītāja un 
mūsu vistuvākie kaimiņi 
ambulances un aptie-
kas tantes.

J.Subatiņš atcerē-
jās, ka viņš ir bijis arī 
bērnudārza atklā-
šanā. Prieks par to, 
ka bērnudārzs ir un 
būs, jo ir mazuļi un 
vecāki, kuriem tas ir 
nepieciešams.

P a l d i e s  p a r 
labaj iem vārdiem, 
vēlējumiem un mīļām 
un paliekošām dāva-
nām, kas priecē mūsu sirdis.

Sk. Vivita

BĒRNUDĀRZAM – 30!

Arī  Rubeņu pamatskolas sko-
lotāji  uzsāka dalību projektā  
“PuMPuRS” – četri skolotāji un trīs 
skolēni. Pirmajā semestrī trīs sko-
lēniem tika sastādi individuālie 

darba plāni un konsultāciju gra-
fiks. Otrajā semestrī tiks sastādīti 
jauni individuālie atbalsta plāni 
un iesaistīti vēl citi skolēni. 

Projekts dod iespēju un 

resursus individuāli strādāt ar sko-
lēniem, kuriem tas nepieciešams, kā 
arī izveidot sistēmu priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas identificē-
šanai un novēršanai.
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BASKETBOLS

Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss “Mana zeme skaistā” 
ir viena no pasākumu cikla 
“Latvijas valsts simtgade” akti-
vitātēm, kuras laikā skolēni tika 
aicināti radoši izpausties, vei-
dojot fotogrāfijas par Latviju.

Konkursa mērķis ir Latvijas skolu 
jaunatnē stiprināt piederības 
sajūtu un savas zemes mīlestību, 
veicot radošas aktivitātes. 

 Sākot ar 2018. gada 10.  jan-
vāri, projekta ietvaros, 119 novadu 
skolu skolēni no 1. līdz 12.  klasei 
tika aicināti piedalīties konkursā, 
caur fotogrāfijām paužot savu 
redzējumu par tēmu “Mana zeme 
skaistā”.

Projekta ietvaros tika izveidota 
mājaslapa www.manazemeskaista.
lv, kurā skolēni ievietoja savus 
attēlus, lai katrs mājaslapas 
apmeklētājs varētu nobalsot par 
sev tīkamāko darbu.

Projektu īstenoja Zinātnes un 
inovāciju parks, kas nodrošināja 
visu minēto aktivitāšu realizēšanu, 
sākot ar skolēnu iesaistīšanu kon-
kursā, administrēšanu, skolēnu 
darbu izgatavošanu, 
foto gleznu nogā-
dāšanu skolās kā arī 
autoru apbalvošanu 
un konkursa publicitāti.

Ša jā pro jek tā 
piedalījās arī Rubeņu 
pamatskolas audzēkņi 
un ieguva godalgo-
tas vietas. Kristofers 
Romaščenko ieguva 
1. vietu, bet Dāvis 
Vētriņš – 2. vietu. 
Paldies zēniem par 
līdzdalību projektā 
un savas zemes skais-
tuma popularizēšanā.

Noslēgumā 
labāko skolēnu darbi 

tika izgatavoti kā foto gleznas un 
izvietotas skolu iekštelpās, ienesot 
valsts svētku noskaņu un Latvijas 
skaistumu caur skolēnu radošajiem 
darbiem.

28. novembrī Ābeļu pamat-
skolā notika Jēkabpils pilsētas, 
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, 
Salas un Viesītes novadu 

skolēnu sporta spēļu 
sacensības basketbolā 
2001. – 2005. gadā 
dzimušajiem. Mazo skolu 
grupā  Rubeņu pamat-
skolas komada izcīnīja 
1.vietu. Sacensībās pie-
dalījās  Mairis Baltmanis, 
Artis Geižāns, Sandis 
Ivanovs, Lauris Lambergs, 
Mareks Petenko, Mairis 
Rubiķis, Ralfs Valainis un 

Jānis Zālītis. Komandu sagatavoja 
skolotājs Juris Rubiķis. 

Malači! 

FOTOKONKURSS 
„MANA ZEME SKAISTĀ”
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15. novembrī  Rubeņu 
pamatskolā  7. - 9. klašu sko-
lēniem notika lekcija par 
atkarību profilaksi, ko vadīja 
narkologs psihiatrs J.Breikšs. 
Lekcija tika  īstenota projekta 
Nr.9.2.4.2./16/I/015 „Veselības 
veicināšanas un slimību profi-
lakses pieejamības uzlabošana 
Jēkabpils novada pašvaldībā” 
ietvaros.

Atkarības veidošanās ir sarež-
ģīts psihosociofizioloģisks process, 
kas var skart ikvienu cilvēku, neat-
karīgi no viņa vecuma, dzimuma un 
citiem demogrāfiskajiem rādītājiem. 
Gandrīz katrs process un viela, ja 
to lieto pārmērīgi, var izraisīt atka-
rību. Par atkarības iestāšanos 
liecina tas, ja cilvēks jūt diskom-
fortu un nomāktību brīdī, kad nav 
pieejams process vai viela, kas līdz 
šim sagādāja labsajūtu. Būtiski, ka 
lielākā daļa atkarīgo neatzīst, ka ir 
slimi, tādēļ cenšas to slēpt, melojot, 
manipulējot un izdomājot visabsur-
dākos attaisnojumus savai rīcībai. 
Atkarība ir progresējoša slimība, 
lai kā mums nepatiktu to dzirdēt. 
Pirmkārt, tā ir garīga, otrkārt – rada 
arī fiziskas sekas. Tādēļ ir aplami 
domāt, ka tā pāries pati no sevis. 

Atkarība ir jāārstē, 
un visbiežāk efek-
tīvākais veids ir 
sākt ar konsultāciju 
pie narkologa vai 
psihoterapeita.

  R u n ā j o t 
par atkar ībām, 
mēs bieži  v ien 
zinām tikai dažus 
izplatītākos, „tradi-
cionālos” veidus, 
tomēr atkarību ir 

ļoti daudz un tās spēj radīt mil-
zīgas problēmas gan pašiem 
atkarīgajiem, gan apkārtējiem. 
Tomēr, uzzinot par tām vairāk, tev 
ir iespēja laicīgi pieņemt lēmumu 
nelietot kaitīgās vielas, neaiz-
rauties ar pārlieku „ievelkošām” 
nodarbēm utt. 

Vielu atkarība - tu jau droši 
vien zini, ka Latvijā un citur pasaulē 
tev, taviem draugiem un draudze-
nēm ir pieejamas daudzas vielas 
kā, piemēram, alkohols, narkotikas, 
cigaretes, kuras lietojot, rodas 
atkarība.

Alkohola atkarība - atkarību 
no alkohola visbiežāk apzīmē ar 
jēdzienu „alkoholisms”. Tāpat kā 
jebkura cita atkarība, alkoholisms 
ir slimība.

Smēķēšana un nikotīna 
atkarība - smēķēšana ir dego-
šas tabakas dūmu ieelpošana 
caur muti, kuras rezultātā rodas 
daudzas slimības, piemēram, ļaun-
dabīgie audzēji, sirds un asinsvadu 
slimības un hronisks bronhīts.   

Procesu atkarība - mūsu 
dzīve vairs nav iedomājama 
bez interneta, mobilā telefona, 
televīzijas, datorspēlēm un citām 
tehnoloģijām.

Atkarība attiecībās - mēs visi 
esam emocionāli cilvēki un vēla-
mies, lai mūs kāds mīlētu, lai mums 
būtu kāds ko mīlēt, lai apkārt būtu 
draugi, ar kuriem kopā pavadīt 
laiku.

Atkarība no iepirkšanās - 
jēdziens „atkarība no iepirkšanās” 
nav tikai tukša skaņa – tā ir reāla 
atkarība, kas rada tikpat reālas 
problēmas kā alkoholisms, narko-
mānija un citas.

Atkarība no ēšanas - pie 
ēšanas jeb uzvedības traucē-
jumiem, kas saistīti ar ēšanu, var 
pieskaitīt tādus traucējumus, kā 
nervozā (neirogēnā) anoreksija, 
nervozā būlīmija, izmainīta apetīte.

Joprojām aktuāla problēma 
pusaudžu vidū ir vēlme izmēģi-
nāt apreibinošas vielas. Diemžēl, 
ja pamēģina kaut ko vienu, tad ir 
lielāka iespēja, ka radīsies interese 
arī par citām psihoaktīvām vielām. 
Tāpēc par atkarību kā slimību ar 
jauniešiem jārunā vēl un vēl, vei-
dojot  attieksmi, ka visas atkarības 
vielas ir ļaunums un to lietošana ir 
nepieļaujama.

 Pasargāsim bērnus, pusaudžus, 
jauniešus  izglītojot  un sagatavo-
jot sevis aizsardzībai atkarības 
vielu piedāvājuma situācijās!

ATKARĪBAS UN TO IETEKME 
UZ VESELĪBU
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Latvijas skolas soma ir 
Kultūras ministrijas iniciēts un 
koordinēts projekts Latvijas sko-
lēniem, sagaidot valsts simgadi. 
Tās mērķis ir nodrošināt Latvijas 
skolēniem iespēju pieredzēt 
Latviju klātienē, izzināt un iepa-
zīt Latvijas vērtības. Latvijas 
skolas soma balstās uz četriem 
pīlāriem: pilsoniskums, valstiskās 
piederības apziņa, nacionālā 
identitāte; izglītības kvalitāte; 
kultūras izpratnes un izpausmes 
kompetence; sociālās nevienlī-
dzības mazināšana.

12. novembrī  Latvijas skolas 
somas ietvaros Rubeņu pamat-
skolas skolēni iepazina mūzikas 
daudzveidīgo pasauli  Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidus-
skolas audzēkņu un pedagogu 
mūzikas stundā „Mūzika  –  dvēse-
les valoda.”

Mūzika ir dvēseles valoda, 
kurā runā jebkurš. Šajā koncertā 
skolēni iepazinās ar dažādiem 
mūzikas instrumentiem:  visu mūzi-
kas instrumentu karali – flīģeli, 
ģitāru kā vienu no izplatītākajiem 
un senākajiem instrumentiem, sak-
safonu un cilvēka balsi. Pasaulē 
ir tūkstošiem mūzikas instrumentu. 
Taču ir tikai viens instruments, kas 

tiek dāvāts katram cilvēkam pie-
dzimstot – tas pavada cilvēku visu 
mūžu, visos priekos un bēdās. Tā ir 
cilvēka balss.  Tai piemīt ģeniālas 
īpašības, jo spēj atdarināt gan-
drīz jebkuru cilvēka radītu mūzikas 
instrumentu, vien nepieciešama  
dziedāšanas prasme, kuru var 
attīstīt tikai un vienīgi dziedot. Nav 
nekā skaistāka, kā klātienē dzirdēt 
brīnišķīgās balss skaņas peda-
gogu un audzēkņu izpildījumā, 
kā arī  dažādus skaņdarbus: gan 
liriskus, gan ugunīgus,  gan tango.

 Visa  koncerta laikā skolēni  
tika aktīvi iesaistīti. Viņiem bija jāat-
bild uz dažādiem jautājumiem par 
mūzikas instrumentiem, bija jādzied 
un pat  jādejo līdzi. Noslēgumā visi 
kopā atkārtojām, kādus instrumen-
tus iepazinām, ko uzzinājām.

  Šis pasākums bija gan izklai-
dējošs, gan izglītojošs.  Arī pašiem 
skolēniem vislabāk patika klavier-
spēle un unikālās dziedātāju 
balsis. Iegūtās zināšanas noderēs 
mūzikas stundās, kā arī nākotnē  
skolēni  vēlas dziedāt tikpat skaisti.

Sasaistot koncertu ar iepriekš 
apgūto, 8.klases skolēni fizikas 
stundā mācījās par skaņu.  Skolēni 
fizikas stundās tika iepazīstināti 
ar to, kas notiek, kad gaisā skan 

iesvārstīta toņdakša.  Izpētot 
toņdakšas principus, praktiski dar-
bojoties, tika demonstrēta skaņas 
izplatīšanās, izmainīšanās atkarībā 
no skaņas kastes novietojuma, kā 
arī skaņas rimšana, skaņas slāpē-
šana (pārklājot toņdakšu).

    Tēmā “Skaņas veidi” tika 
atskaņota un izpētīta klarnete - kā 
mainās tonis, skaņas augstums…  
Tika demonstrētas cilvēka ausij 
tīkamās, netīkamās skaņas,  izpē-
tīta  stabuļu mēlīte - kā tā iesvārsta 
gaisu, kā skaņu rada  zvaniņi - ar 
ko atšķiras dažāda lieluma zvanu 
skaņas. 

Fizikas stundā apgūtās zinā-
šanas noderēja mūzikas stundā. 
Tas tikai pierāda to, ka mācību 
priekšmeti savstarpēji ir saistīti un 
noderīgi.

INICIATĪVA  LATVIJAS  SKOLAS 
SOMA  RUBEŅU PAMATSKOLĀ
MŪZIKA – DVĒSELES VALODA
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No 5. novembra Rubeņu 
pagasta zālē ir skatāma gra-
fiskās dizaineres Solvitas Kukles 
darbu izstāde. Viņas darbi ir 
dažādi – afišas, gleznas, plakāti, 
bukleti, grāmatu dizains, pārtikas 
iepakojuma dizains u.c.  Mūs laipni 
sagaidīja Rubeņu bibliotēkas 
vadītāja  A.Ozoliņa.  Viņa pastās-
tīja  nedaudz par Solvitu Kukli. 

Solvita  ir mūsu skolas absolvente, 
kura savu sadarbību ar skolu tur-
pina joprojām, palīdzot  skolas 
avīzes maketēšanā, veidojot pre-
zentācijas materiālus.

Skolēniem Solvitas darbi šķita 
ļoti skaisti, bet visvairāk pārsteidza 
ar pildspalvu zīmētais kaķis. Dažs 
jutās kā muzejā, cits atkal vēlas 
kļūt par datordizaineri, skolotāju 

un iegūtās zināšanas izmantot 
vizuālās mākslas stundās. 

IZSTĀDES APMEKLĒJUMS

100 SKICES LATVIJAI

No 10. -  20. novembrim 
Rubeņu pamatskolas skolēni un 
darbinieki par godu Latvijas 
simtgadei veidoja radošo 
darbu grāmatu „100 skices 
Latvijai.”

Vispirms katrs skolēns rakstīja 
nelielu pārdomu darbu par Latviju. 
Pēc tam savu darbu noformēja 
ar atbilstošu zīmējumu. Visi darbi 
tika apkopoti vienā grāmatā. Tā 
veidojot interesantu un patiesu 
veltījumu Latvijai dzimšanas dienā. 

Grāmata  būs apskatāma skolas 
bibliotēkā. 
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Noslēdzošais skolas somas 
pasākums bija konkurss „Cauri 
gadsimtam.” Tas notika 15. 
novembrī. Konkurss apkopoja 
visas iepriekš gūtās zināšanas 
par mūsu valsti.

Pasākums sākās ar tautasdzies-
mas dziedāšanu, katra komanda 
dzied savu pantiņu.

Nākošajā uzdevumā pēc 
attēla jānosauc atslēgas vārdi. 
Attēlā bija tilts pār Daugavu pie 
Jēkabpils.  Šo uzdevumu sagata-
voja skolotāja B.Pavlovska.

Skolotāja E.Kukle pārbaudīja 

skolēnu zināšanas par Latvijas pil-
sētām un to ģerboņiem.

Komandām bija jāatbild arī uz 
ātrajiem jautājumiem par Latviju. 
Jautājumus bija sagatavojusi sko-
lotāja A.Vērdiņa.

Viens no interesantākajiem 
uzdevumiem bija zināma cilvēka 
dzīvesstāsts. Skolotāja I.Kantāne 
lasīja par mūsu skolas direktori, 
neminot viņas vārdu. Komandām 
bija jāuzraksta  dzirdētais un jāuz-
min, kas tas par cilvēku. Viena 
komanda uzminēja, bet otra 
kļūdījās.

Konkursu noslēdzām atkal ar 
dziesmu skolotājas I.Valpēteres 
vadībā.

Liela nozīme bija arī komandu 
līdzjutējiem. Tie varēja palīdzēt 
savām komandām.

Konkurss noritēja spraigi un 
atraktīvi. Labākais novērtējums 
no skolēniem – kad būs nākošais 
konkurss?

 Uzvarētāji bija visi, jo kopā 
pavadītais laiks mūs saliedēja, bet 
iegūtās zināšanas bagātināja. 

Īstenotajās aktivitātēs pasā-
kumu saturs bijis vērsts uz Latvijas 
valstiskuma attīstības un sagla-
bāšanas liecību izzināšanu un 
Latvijas kultūras vērtību un laikme-
tīgo izpausmju pieredzēšanu.

CAURI GADSIMTAM
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MĀRTIŅDIENAS TIRGUS
Apkūlības ir seni latviešu 

ziemas sagaidīšanas svētki, 
kas sakrīt ar kristīgās baznīcas 
Svētā Mārtiņa dienu par godu 
Svētajam Mārtiņam 10. novembrī, 
kuras ietekmē Apkūlības latviešu 
valodā ieguva arī Mārtiņu jeb 
Mārtiņdienas nosaukumu. Tad bei-
dzās pieguļas un ganu laiks. Pēc 
Saules kalendāra Mārtiņdiena 
iezīmē viduspunktu starp rudens 
saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas 
saulgriežiem (Ziemassvētkiem) 
un tiek svinēta novembra vidū. 
Mārtiņos beidzās Veļu laiks un 
sākās Sala laiks, kad staignāji kļuva 
izbraucami un varēja gaidīt zirgos 
sēdošu bruņotu vīru sirojumus.

Svētki savu vārdu ieguvuši jau 
pirms 16. gs. baznīcas Reformācijas 
no Livonijas ordeņa svinētās pie-
miņas dienas par godu romiešu 
karavīram Mārtiņam(Martinus), kas 
zirgā sēdēdams, piedāvājis savu 
apmetni salstošam nabagam. Pēc 
tam viņš sapnī uzzinājis, ka tas esot 
bijis pats Jēzus. Kristiešu leģenda 
vēstī, ka Mārtiņš neesot vēlējies kļūt 
par bīskapu un noslēpies putnu 
kūtī, tomēr vietējās draudzes pie-
derīgie tikmēr staigājuši apkārt, 
kamēr viņu atklājuši pēc putnu 

trokšņošanas. Tādēļ arī latviešu 
Mārtiņu ticējumi un pareģojumi ir 
saistīti ne tikai ar zirgiem un drē-
bēm, bet arī ar mājputnu kaušanu 
un Mārtiņbērnu gājieniem.

Vakarā pirms Mārtiņiem par 
godu stallī kāva gaili, lai zirgam 
ziemā nepiemestos slimības.  

Mārtiņos masku gājienus 
dēvēja par Mārtiņa dzīšanu un 
gājējus par Mārtiņa bērniem vai 
mārtiņiem. Mārtiņa vakarā jaunekļi 
pārģērbjas un staigā apkārt dāva-
nas lūgdami, kuras tad visi kopā 
nolietā. Mārtiņa vakarā Mārtiņa 
bērni dzinuši Mārtiņu ar žagariem. 
Ja Mārtiņbērni kādu no mājniekiem 
per, tad nevajag bēgt zem gultas, 
jo tad visu mūžu cilvēks būs bai-
līgs. Mārtiņa vakarā, tad iet vīrieši 
pa ciemu, kažokus ļaunā pusē 
apgrieztus apģērbušies un apjozu-
šies ar jostām no salmiem pītām, un 
arī tāda pate aste pakaļā; viņi tā 
iet bērnus baidīt, lai pātarus mācās 
un vecākiem klausa.

Ko vērtīgu no šīm tradīcijām 
vajadzētu pārņemt mūsdienās? 
Šodien zirgu gandrīz nav, līdz ar 
to arī gaili vairs nekaujam. Nevienu  
tradīciju nevajag pārņemt burtiski.

 Rubeņu pamatskolā par tra-
dīciju ir kļuvis Mārtiņdienas tirgus. 

Tirgotāji ir skolēni, kuriem palīdz 
viņu vecāki. Šī ir īpaša diena, jo 
var nopirkt dažādus gardumus par 
saprātīgu cenu. Šogad pat picas 
bija vēl siltas, tikko ceptas. Patīkami, 
ka mazie tirgotāji prot arī kaulēties. 
Viņi gūst pirmās iemaņas uzņēmēj-
darbībā. Pircēju arī netrūkst. Skolas 
gaitenis izskatās kā tirgus placis. 
Piedāvājums ir plašs, un katrs var 
atrast sev piemērotu preci.

Mārtiņdienas tirgus ir gaidītākā 
un garšīgākā diena.
Ej, Mārtiņ, ej, Mārtiņ,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.
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LĀČPLĒŠA DIENA
Ik gadu 11. novembrī, 

Lāčplēša dienā visā Latvijā 
tiek iedegtas neskaitāmas 
sveces, pieminot Latvijas 
valsts armijas uzvaru pār 
Rietumkrievijas brīvprātīgo 
armiju jeb tā saukto Bermonta 
karaspēku  1919. gada 11. 
novembrī. Pieminot šo notikumu, 
Lāčplēša dienā tiek godināti 
Latvijas brīvības cīnītāji.

Laiks no Latvijas Republikas 
p r o k l a m ē š a n a s  d i e n a s 
1918. gada 18. novembra  līdz 
1919. gada 11. novembrim bija 
viens no sarežģītākajiem Latvijas 
vēsturē, kad tika izcīnītas vairā-
kas kaujas, cenšoties iegūt valsts 
neatkarību. Tikai  1919. gadā, kad 
Latvijas Brīvības cīņu laikā ieka-
rotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva 
skaidrs – neatkarība ir iegūta. Īpašu 
uzmanību Bermonta karaspēka un 
Latvijas valsts armijas cīņas pie-
saista ar faktu, ka latviešu cīnītāji 
bija skaitliskā mazākumā, turklāt 
sliktāk bruņoti. Joprojām,  kā galve-
nie Latvijas valsts armijas uzvaras 
iemesli, tiek minēti latviešu karavīru 
drosme un varonīgums, sabied-
roto valstu sniegtais atbalsts 
Latvijai, kā arī pretinieka armijas 

iniciatīvas trūkums un sliktā kaujas 
organizācija.

1919. gada 11. novembrī 
dibināts arī Latvijas valsts apbal-
vojums –  Lāčplēša Kara ordenis 
ar devīzi “Par Latviju”. Lāčplēša 
kara ordeni piešķīra Latvijas armijas 
karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku 
pulku karavīriem, kā arī ārzem-
niekiem, kuri piedalījās Latvijas 
Brīvības cīņās vai sniedza iegul-
dījumu un sekmēja Latvijas valsts 
nodibināšanu. 

Rubeņu pamatskolas sko-
lēni katru gadu veido pie skolas 
Latvijas kontūru, lai pēc stundām 
iedegtu svecītes. Skolotāja 
A.Vērdiņa pastāsta par vēstures 
notikumiem.

Ir patīkami vērot, kā sveces lies-
miņas no vēja sargā jaunāko klašu 
skolēni. 

Šogad Lāčplēša dienu 

skolā atzīmējām 9. novembrī, bet 
11. novembrī ikviens, kurš vēlas 
godināt aizgājušo cīnītāju dvēse-
les, iededz sveces arī savas mājas 
logos.  

Latvijas brīvība tiks nosargāta 
arī turpmāk.

10. novembrī skolotāja 
Anita Vērdiņa kopā ar 5. un 
6. klasi devās pārgājienā 
uz Asari, lai apskatītu piemi-
nekli Augšzemes partizāniem. 
To 1924. gada 17. augustā 
atklāja Valsts prezidents J.Čakste. 
Pieminekli pēc arhitekta A.Birznieka 
meta veidojis mūrnieks Drozdovskis. 
Apkārt centrālajam piemineklim uz 

zemes uzbēruma izvietoti 7 mazāki 
akmeņi, katrs no tā pagasta, no 
kura nākuši partizāni. Pieminekļa 
vidusdaļā piestiprināta bronzas 
plāksne ar tekstu:
„1919. – 1920. KRITUŠAJIEM 
AUGŠZEMES PARTIZĀNIEM. 
UZ EŽIŅAS GALVU LIKU
SARGĀT SAVU TĒVU ZEMI.
LABĀK MANU GALVU ŅĒMA

NEKĀ MANU TĒVUZEMI.” 
Nebrīves gados gādīgas 

rokas plāksni ar kritušo vārdiem 
no pieminekļa bija noņēmušas. Tā 
glabājās baznīcā. Šodien tā ir 
savā vietā pie pieminekļa.

Vēl tika apskatīta  Asares lute-
rāņu baznīca, Kirche zu Assern 
(kurland). Sākta celt 1820. gadā. 
1823. gadā tā iesvēt ī ta. 

PĀRGĀJIENS UZ ASARI
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Altārglezna “Augšāmcelšanās” 
1853. gadā izgatavota J.Dēringa 
darbnīcā. Vitrāžas – E.Todes darb-
nīcā 1909. gadā. Kristāmtrauks 
ir V.Meijera darinājums. Asares 
pagasta aizsargu organizācija 
baznīcai dāvināja baltajā izvil-
kumā izšūtu altārsegu, kura grezno 
altāri vēl šodien. 1985. gadā 
Asares baznīca tika remontēta – ar 

skārdu apšūts baznīcas tornis. 
Iespēju robežās remonts turpinās.

Ierašanās bijušajā Asares mui-
žas teritorijā ir ceļošana laikā – te 
vienkopus skatienā ir ietveramas 
daudzas muižas laika ēkas: baz-
nīca, kungu mājas (pils) drupas 
ar pazemes ejām, dārznieka dzī-
vojamā māja, pārvaldnieka 
dzīvojamā māja.

Asares muižas pils (tagad 
drupas) celta 1749. gadā un ir 
viens no agrīnākajiem neogotikas 
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piemēriem Augšzemē. Ēka node-
gusi 1927. gadā, kad tajā bijusi 
izvietota lauksaimniecības skola, 
kuru pārcēla uz Bebreni.

 Tālāk ceļš veda uz Asares 
pagastā sertificētu bioloģisko 

saimniecību „Āmuri” - nosaukums 
par godu vectētiņam, kurš bijis 
kalējs. Z/s „Āmuri” nodarbojas 
ar gaļas liellopu audzēšanu, ir 
dažādu šķirņu putni arī cērpamās 
zīda vistas, no spalvām gatavo 

spilvenus. Sētā izvietotas dažādu 
dzīvnieku skulptūras, par izejma-
teriāliem pielietojot sūnas, koku 
un celtniecības putas. Figūras no 
traktora līdz pat lācim, zaķim un zir-
neklim. Aplokā ganījās poniji.

Lai uzzinātu, ko jaunu, nav 
nemaz jādodas tālu projām. 
Interesantas lietas var atklāt tepat 
kaimiņos.

1918. gada 18. Novembrī  
Rīgas pilsētas Otrajā teātrī, 
kuru šodien pazīstam kā Latvijas 
Nacionālo teātri, tika  prokla-
mēta Latvijas Republika. 

S v ē t k u  p r i e k š v a k a r ā , 
16. novembrī, Rubenes kultū-
ras namā pulcējās gan Rubeņu 
pamatskolas skolēni un skolo-
tāji, gan pagasta iedzīvotāji, lai 
svinētu Latvijas proklamēšanas 
100. gadadienu.

Koncerts sākās ar kopīgu 
Latvijas himnas dziedāšanu, tur-
pinājās ar svētku uzrunām un 
apsveikumiem. Mūsu skolas skolēni 
bija sagatavojuši nelielu priekšne-
sumu – skandēja tautasdziesmas 
un dziedāja dziesmas par Latviju.

Pēc tam varējām klausīties kon-
certu „Pieskarties pasaulei.”

Pasākuma noslēgumā bija 
svētku torte, kā jau īstā dzimšanas 
dienā pienākas. Visi klātesošie bija 
patriotiski un gaiši. Mēs varam būt 
lepni, ka dzīvojam Latvijā.

Lai 18. novembris katram lat-
vietim ir pati nozīmīgākā valsts 
svētku dienā!

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA
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6. novembrī  Rubeņu pamat-
skolā viesojās nepilngadīgo 
lietu vecākā inspektore Diāna 
Stivriņa un inspektors Sergejs 
Ostrovskis.

Ir sācies jaunais mācību gads, 
skolā klāt nākuši skolēni no dažā-
dām mācību iestādēm, tāpēc uz 
skolu tika uzaicināti policijas pār-
stāvji, lai atgādinātu par drošību 
skolā un mājās.

S.Ostrovskis tikās ar mazāko 
klašu skolēniem. Viņš pastāstīja par 
uzvedības noteikumiem gan skolā, 
gan mājās. Skolā galvenais notei-
kums ir – klausīt skolotāju. Tāpat tika 
atkārtoti ceļu satiksmes drošības 

noteikumi, kā pareizi šķērsot ielu, 
kā uzvesties uz ceļa.

Bet visvairāk mazajiem patika 
pati policijas mašīna. Tika izman-
toti gaismas un skaņas signāli. Bērni 
varēja runāt skaļrunī un pat sēdēt 
mašīnā. Visi bija ļoti priecīgi. 

Savukārt 5. - 9. klašu sko-
lēni tikās ar vecāko inspektori 
Diānu Stivriņu. Skolēniem  stāstīja  
par personisko mantu drošību, 
emocionālo vardarbību, fizisko 
vardarbību, par dažādiem soda 
veidiem. Varbūt šī tikšanās noderēs 
skolēniem, lai viņi pārdomātu savu 
rīcību un uzvedību. 

Jāatceras, ka arī bērnam, 

atrodoties skolā, ir savi pienākumi 
un par to nepildīšanu jāuzņe-
mas atbildība. Izglītības likuma 
54. pants noteic, ka izglītojamā 
pienākumi ir:
- ievērot izglītības iestādes iek-

šējās kārtības noteikumus un ar 
savu rīcību nediskreditēt izglītības 
iestādi;
- ievērot pedagogu, skolēnu un 

citu personu tiesības un intereses;
- nepieļaut emocionālu un fizisku 

vardarbību;
- neapdraudēt savu un citu per-

sonu veselību, drošību un dzīvību.
Šādas tikšanās ir vajadzīgas. 

POLICIJAS  DIENA


