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Šoreiz akcents nebija likts 
uz jubileju, bet uz tikšanos, kopā 
būšanu, atmiņām un prieku, ka 
esam! Ja ar visu jūsu labajām 
domām un atbalstu, (gan bērnu 
ziņā, gan citādi) skola būs darbo-
ties spējīga vēl pēc 5 gadiem, tad 
tās būs lielas 120 gades svinības! 

Ar sirsnību un cieņu sveicām 
bijušos skolotājus, darbinie-
kus, absolventus un klātesošos 
ciemiņus!

Nekādi nevaram piekrist aug-
stāko ierēdņu apgalvojumiem, ka 
mazās lauku skolas nav spējīgas 
sagatavot kvalitatīvus kadrus 

tālākai dzīvei. Varbūt mums nav 
daudzo lielpilsētas tehnoloģisko, 
daudzpusīgu radošās izpausmes 
iespēju, bet katrs bērns ir savējais, 
mīļš un īpašs, izaug ar vērtībām, 
kas svarīgākas reālajā dzīvē. 

Vai mūsu absolventu vidū nav 
profesori, zinātnieki, uzņēmēji, 
veiksmīgi zemnieki, pedagogi, ārsti, 
mīloši vecāki saviem bērniem? 

Par to, ka vēl pastāvam, zināmā 
mērā varam pateikties 2 kaimiņu 
skolām, kuras, diemžēl, savu dar-
bību ir izbeigušas, bet noteikti tas 
nav arī bez Dieva palīdzības. Kur 
vēl skola atrodas blakus baznīcai, 
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Mums bija tas gods un 
patiess prieks, jau trešo reizi 
pēc kārtas, skolas kolektīva 
vārdā sveikt visus klāteso-
šos svētkos! Šoreiz, Rubeņu 
skolas 115 gades svinībās!!! 
Pirms 5 gadiem izteicām 
cerību, ka skola pastāvēs nu 
vismaz piecus gadus... Tas ir 
piepildījies! Ciema dvēsele vēl 
ir dzīva! Laikam nav jāsprauž 
tāli mērķi, bet jāiet pa solītim 
un neatlaidīgi!

Rubeņu skolai 115 gadi
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veroties viena otras logos!? Arī 
kopā sadarbojoties... 

Šodien pieminēsim svarīgāko, 
kas noticis pēdējos 5 gados, un 
kas skolā notiek patlaban.

• Jaunu seju ir ieguvis vecais 
skolas šķūnis, kur kādreiz pirm-
sākumos bija vieta direktoru 
mājlopiņiem, uzcelts liels malkas 
šķūnis. Līdz ar to skolas pagalms 
kļuvis vēl mājīgāks un sakoptāks.

•  Notiek ikgadējie skolas labie-
kārtošanas darbi.

• Skola piedalās vairākos 
Latvijas un Jēkabpils novada 
projektos, kas virzīti uz skolēnu 
izglītības pilnveidi un arī papil-
dus līdzekļu piesaistīšanu skolas 
budžetam. Novadam uzsākta 
sadarbība ar Baltkrieviju pieredzes 
apmaiņā izglītības jomā.

• Skolas pieņemšanā, novada 
priekšnieks Vanaga kungs pastās-
tīja, ka tiek meklēta sadarbība ar 
mazajām skolām Ukrainā, Lietuvā, 
Polijā, lai dalītos pieredzē nelielu 
skolu pastāvēšanas iespējām un 
pedagoģiskā darba kvalitātei.

• Pagājušajā mācību gadā 
mūsu skolā mācījās 70 skolēni 
un 30 pirmsskolas audzēkņi. 
Šogad skai ts  i r  nedaudz 
mazāks, bet toties stabila 

pirmā klasīte ar 10 bērniem!
• Runājot par pēdējiem pieciem 

gadiem, nevaram nepieminēt, ka 
pagājušajā mācību gadā nomainī-
jās skolas direktores. Skolas 90., 
100. un 110. jubilejā visus uzrunāja 
un sveica Ināra Kantāne. Pēc 25 
gadiem direktores amatā (kā 
skolotāja vēl ilgāk), viņa izlēma 
darbu skolā neturpināt, bet jop-
rojām ir biežs ciemiņš un palīgs. 
Pateiksimies eksdirektorei Inārai 
par viņas ieguldījumu skolas 
dzīvē!!!

• Labā ziņa, un tāda pat 
sakrāla, ka pamatā radikāli, vis-
maz ne uz slikto pusi nekas 
nemainīsies, ir tā, ka skolas direk-
tore joprojām ir I.Kantāne, tikai 
Ilona, mūsu pašu skolotāja – nav 
jāmaina ne skolas veidlapas, ne 
zīmogi...  Novēlēsim  Ilonai tikpat 

ilgus, radošus darba gadus, stipru 
veselību, labu komandu, izturību, 
pacietību!

paliec šeit – vēl neej, neej projām
tikai šonakt balta gaisma krīt
pāri gadiem kad mēs bijām kopā
vienā solā līdzās
vakar šodien rīt
paliec šeit vēl tikai īsu brīdi
veries debesīs kur gaisma mums
zīmē pasauli tik plašu plašu

šajā pasaulē jādzīvo ir mums

31. augustā kopā pavadījām un 
izstaigājām atmiņu takas nakts 
garumā, lai atgrieztos bērnībā un 
jaunībā.

Ināra Rudeviča
Foto - Māris Kozuliņš
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Skolas direktore Ilona Kantāne 
sirsnīgi sveica visus šajā skais-
tajā dienā un pasniedza dāvanas 
mazajiem pirmklasniekiem.

Sveikt klātesošos bija ieradu-
sies arī Jēkabpils novada galvenā 
speciāliste izglītības jautājumos 

Rainelda Muižniece. Rubeņu 
pamatskola ir viņas mīļākā un 
labākā skola. 

Pēc svinīgā skolēni devās uz 
klases stundu, savukārt vecāki 
uz tikšanos ar skolas direktori, lai 
iepazītos ar jaunumiem izglītībā, 

kā arī skolas darbā.
Pirmajā skolas dienā visi ir 

apņēmības pilni sasniegt jaunas 
virsotnes, pelnīt labas sekmes, 
iegūt īstus draugus un pats sva-
rīgākais, atrast pašiem savu ceļu 
dzīvē!

11. septembrī  devāmies 
rakstīt  dzejolīti uz asfalta. Mūsu 
skolai ir arī tradīcija doties pie 
Raiņa pieminekļa, kurš  atro-
das pie Rubeņu kultūras nama.  
Drosmīgākie skolēni  skaita  dze-
jolīšus pie Raiņa pieminekļa. 

Šogad skolotāja Dace mums 
pastāstīja interesantus faktus par 
Raini. 

Pēc tam  daudzi nolika ziedus 

Dzejas dienas

Zinību diena
Pirmdien, 2. septem-

brī, tāpat kā citviet Latvijā, 
arī Rubeņu pamatskolā tika 
atzīmēta Zinību diena. Tā kā 
laiks bija saulains, svinīgā 
līnija notika skolas pagalmā. 
Devītklasnieki droši turēja pie 
rokas mazos pirmklasniekus. 
Šogad skolas gaitas uzsāka 
pavisam desmit jauki, zinot-
griboši skolnieki – Terēze, 
Samanta, Estere, Viktorija, 
Santa, Karīna, Olivers, Jānis, 
Ralfs un Reinis.

Katru gadu septembrī 
Rubeņu pamatskolā tiek 
atzīmēta Dzejas diena. Šai 
dienai  mēs gatavojamies jau 
iepriekš. Skolēni meklē sev 
mīļākos dzejoļus, ko rakstīt 
uz asfalta un skaitīt pie Raiņa 
pieminekļa.
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pie Raiņa pieminekļa.
Man patika uzzināt kaut ko 

jaunu par Raini. Šī skolas tradīcija 
ir ļoti jauka. Paldies!

Kristiāna Čeirāne
Foto - Sanda Kukle

un Benita Pavlovska

• Sapratīs, kā dabaszinībās 
iegūtās zināšanas ir izmantojamas 
ikdienas dzīvē,

• Apzināsies cilvēka ietekmi uz 
meža ekosistēmu, veicot praktis-
kus un radošus uzdevumus,

• Veidos izpratni par mežu 
s a g l a b ā š a n u  n ā k a m a j ā m 
paaudzēm.

13. septembrī 6. klases skol-
nieki kopā ar skolotāju Anitu 
Vērdiņu devās uz Daugavpils 

AS „Latvijas valsts meži” 
kopā ar LU Starpnozaru 
izglītības inovācijas centru, 
LVMI „Silava” un AS „Latvijas 
Finieris” aicina Latvijas vis-
pārizglītojošo skolu 6. klases 
apgūt dabaszinības mežā 
kopīga piedzīvojuma veidā – 
LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ! 
Atbi lstoši  dabaszin ību 
standartam skolēni meža 
ekspedīcijā:

Meža ekspedīcija
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novada Kalupes mežu, lai piedalī-
tos 4 kilometrus garā ekspedīcijā.

Par ekspedīcijas norisi stāsta 
Kristiāna Čeirāne:

 „Pašā sākumā mums iedeva 
darba burtnīcas, kuras ekspe-
dīcijias laikā ir jāaizpilda. Vēl 
uzdāvināja parastos zīmuļus. 

Pirmā stacija bija  „Iepazīstam 
meža zinātni.” Tur mēs pētījām 
kokus, koka stumbrus, vai ir šaurs 
vainags un koku slimību pazīmes.

Otrā  stacija bija „Skaitām 
kokus.” Mēs sadalījāmies 3 grupās. 
Tad mēs katra grupa paņēmām 
auklu, kas ir 2,82 metru gara un  
piesieta pie mietiņa, skaitījām 
mazās eglītes. Manai grupai bija 6 
mazās eglītes.

 Pēc maza gabaliņa bija stacija 
„Kopjam jaunaudzes.” Mums iedeva 
sarkanas lentītes un mums bija 
jāaiziet un kādam kociņam, kuram 
pēc mūsu domām nevajadzētu būt 
te, un viņš traucēja augt citam, 
bija jāapsien tā lentīte. 

Mums arī parādīja aprīkojumu 
un formastērpu.

Nakamā  stacija bija „Retinām 
mežu”. Šeit mums vajadzēja skatī-
ties, kuri koki ir jāzāģē nost. 

Piektā stacija bija „Mērām koka 
vecumu.” Mums parādīja 2 veidus, 
kā uzzināt koka vecumu. Pirmais 
veids ir saskaitīt pēc puniem, un 
otrs veids ir saskaitīt ar speciālu 
instrumentu.

Nākamajā  stacijā  mums stās-
tīja par tēmu „Aizsargājam mežu.” 
Strādnieki mums stāstīja, kā un ar 
ko aizsargāt mežu.

 Septītā stacija saucās 
„Atklājam koksnes produktus.” 
Vienā pusītē vajadzēja apstāties 

bērniem, kuri domā, ka viņa pro-
duktā nav koksnes, un otrā, kuri 
domā, ka ir. 

Nākamā pietura bija „Nosakām 
koka augstumu.” Mēs priedītei 

augstumu skaitījām pēc mūsu 
pašu pēdām. Šis man likās vis-
grūtākais uzdevums.

N ā k a m ā  s t a c i j a  b i j a 
„Atpūšamies dabā.” Tas bija pats 
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patīkamākais. Mēs varējām paēst 
brokastis un mūs pacienāja ar 
dzērvenēm. 

Tālāk bija tēma „Būvējam zaļi.” 
Šeit mēs būvējam tiltu. 

Nākamajā pieturā bija jāatpū-
šas. Mēs cepām desas un ēdām 
pusdienas.

Paldies Latvijas Valsts mežiem 
par interesanto pasākumu!”

Kristiāna Čeirāne
Foto -  Gabriela Viliška

Seno latviešu laikos Miķeļi iezī-
mēja rudens saulstāvjus, kad diena 
un nakts ir vienādā garumā, kad 
dienas sāk kļūt īsākas un naktis 

garākas. Ierasts ir teiciens, ka 
Miķeļos ziemai ir vārti vaļā, proti, 
no šīs dienas sākās aukstā laika 
gaidīšana. Dažviet jau sākās šim 

laikam raksturīgā ķekatās iešana.
Tautasdziesmas liecina, ka 

senie latvieši ražas laika beigas 
nosvinējuši kārtīgi.

Miķeļi pēc mūsdienu 
kalendāra ir 29. septembrī, 
bet savulaik pēc latviskajām 
tradīcijām Miķeļu atzīmēšanu 
uzskatīja par ziemas sākuma 
svētkiem. Apjumības jeb 
appļāvības ir pēdējā pļaujas 
diena, kad ar īpašiem, seniem 
rituāliem centās pievilināt 
Jumi, atrast labības stiebru 
ar divām vārpām un tādējādi 
gūt arī veiksmi un izdošanos 
nākamajam gadam.

Miķeļdiena
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Arī Rubeņu pamatskolā katru 
gadu tiek svinēti Miķeļi.  Tā kā 
šajā laikā ir visbagātīgākie ražas  
krājumi, skolēni rīko izstādi no 
dažādiem dārzeņiem un augļiem. 
Katra klase cenšas izdomāt inte-
resantus eksponātus.

Sākumskolas skolēni sporta 
zālē dziedāja dziesmas par Miķelīti 
un gāja dažādās rotaļās. Tā diena 
pagāja jautri, jo mazajiem patīk 
rotaļas.

Sporta diena
Visaktīvākie skrējēji bija 

mazāko klašu skolēni. Skriešana 
viņiem sagādāja lielu prieku un 
azartu. Viņi bija visaktīvākie līdz-
jutēji vecāko klašu sportistiem. 
Daudziem bija arī savi favorīti. 
Tomēr galvenais jau nav rezultāts, 
bet gan aktīvais dzīves veids.

19. septembrī Sporta 
dienas ietvaros Rubeņu 
pamatskolas skolēniem 
notika skriešanās sacīkstes. 
Sacensībās piedalījās visi 
skolēni. Diena bija saulaina, 
un sportisti varēja ātri veikt 
savas distances. Neizpalika 
arī līdzjutēju atbalsts. 
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9. klases skolnieki no rīta 
ieveda skolotājus sporta zālē uz 
svinīgo pasākumu. Katra klase 
bija sagatavojuši dažādus priekš-
nesumus un aktivitātes, kas ļāva 
skolotājiem no sirds izbaudīt svēt-
kus. Protams, bija jārisina dažādi 
atjautības uzdevumi, mazliet jāpa-
sporto, jāmin mīklas, jāatpazīst 
savi kolēģi.

Lūk daži 5. klases skolnieku 
atzinumi par Skolotāju dienu.

Kitija:  „Visas klases izdomāja 
uzdevumus skolotājiem. Mēs, 5. 
klase, izdomājām uzdevumu, kur 
uz lapiņām bija uzrakstīti vārdi 
sajauktā secībā.  Skolotājiem bija 
jādomā vārdi. 

Jaunie skolotāji —  Diāna, 
Gunita, Ieva, Laura, Aivis, Artis, 
Oskars  un Renārs  bija jautri un 
smieklīgi. 

Skolā bija jautri un gāja labi. 
Bija jauks un interesants pasā-
kums. Beigās bija diskotēka. Bija 
lieliska diena.”   

Raivis:  „Skolā bija sācies 
svinīgais.  Visi nesa ziedus un  

gāja apsveikt skolotājus, un dot 
uzdevumus. 6. klase uzdeva 
aktrakcijas. Skolotājus sadalīja 
divās komandās  – „Sarkanās rozes 
” un  „Baltās rozes.”  Pēc tam sākās 
stundas. Beigās bija diskotēka, un 
visi priecājās, bija jautri.”

Skolotāju dienu gaida ne 
tikai skolotāji, bet arī skolēni. 

Devītklasnieki, lai iejustos skolotāju 
profesijā, pārējiem skolniekiem, 
lai redzētu, kā devītie tiks galā ar 
saviem pienākumiem.

 Prieku un sajūsmu varēja 
vērot ikviena sejā, kas liecināja par 
to, ka diena bija izdevusies.

Foto - Evelīna Pavloviča

Skolotāju diena
4. oktobrī Rubeņu pamat-

skolā notika Skolotāju dienas 
pasākums. 
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Mūs laipni sagaidīja skolas 
direktore Valentīna Vaivode un 
direktores vietniece izglītības 
jomā Veneranda Spriņģe. Mēs 
gribējām uzzināt, kā maza lauku 
vidusskola var sasniegt izcilus 
rezultātus valstī. 

Direktore V.Vaivode mūs 
iepazīstināja ar skolas darbu. 
Skolēniem ir iespēja piedalīties 
vokālajā ansamblī, tautas dejās, 
robotikā, teātra pulciņā, lietišķās 
mākslas pulciņā, debatēs, sporta,  
vingrošanas pulciņā, tūrismā, 3D 
programmēšanā, kā arī ir prak-
tiskās nodarbības matemātikā un 
dabaszinībās. 

Protams, mums bija iespēja 
iepazīties arī ar klašu telpām, kas 
pārsteidza ar aprīkojumu. Šeit vai-
rāk tiek domāts par materiālo bāzi.

Pateicoties SIA „Mass Portal” 
dāvanai, 3D printerim, skolēni var 
iegūt iemaņas telpisku objektu 
modelēšanā, kā arī izdrukāt reā-
lus trīsdimensiju funkcionālus un 
ikdienā lietojamus priekšmetus. 
Paši skolēni to novērtē, kā vienu 
no 21. gadsimta veiksmīgākajām 
inovācijām, kas palīdzēs attīstīt 
inženierzinātņu prasmes. 

Šogad  Rudzātu vidusskolas 
delegācija devās uz Rīgas pili, lai 
no Latvijas Valsts prezidenta Egila 
Levita rokām saņemtu trofeju -  
„Mazo Pūci”, kas apliecina skolas 
augstos sasniegumus, iekļūstot 
2. vietā A.Kronvalda mazo skolu 
reitingā.

Par panākumiem konkursā  
„Skolu reitingā” Rudzātu vidus-
skola ir uzaicināta 25. novembrī 
uz Latvijas Nacionālo bibliotēku 
balvas saņemšanai. Malači!

Liels stimuls skolēniem ir 
pašvaldības dāvanas un naudas 
balvas par sasniegumiem mācību 
olimpiādēs un konkursos. Tāpat 
arī Izcilības balvas Līvānu novada 
vispārizglītojošo skolu pedago-
giem ir kā pateicība un atbalsts 
par ieguldīto darbu sagatavo-
jot skolēnus mācību priekšmetu 
olimpiādēm, izglītību veicinošiem 

konkursiem un izciliem sasniegu-
miem izglītības darbā. Šī balva ir 
iedibināta pēc mecenāta, Līvānu 
Goda pilsoņa Daumanta Pfafroda 
iniciatīvas. SIA „Light Guide Optics 
International” katru gadu piešķir 
ziedojumus. Pedagogi, atbilstoši 
sasniegumiem, balvā saņem no 
750 līdz 5000 euro (pirms nodokļu 
nomaksas). Ir vērts censties un 
strādāt, ja tavu darbu atbilstoši 
novērtē.

17. oktobrī Rubeņu pamat-
skolas skolotāji un darbinieki 
devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Līvānu novada 
Rudzātu vidusskolu. 

Pieredzes apmaiņas 
brauciens 
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Rudzātu vidusskolā mācās, 
kā skolotāji paši joko, „zelta pui-
sēns” –  Dāvids Rubens. Pagājušajā 
mācību gadā  viņš ieguvis septi-
ņas 1. vietas mācību priekšmetu 
olimpiādēs novadā, divas 1. vietas 
valsts olimpiādēs – vēsturē un lat-
viešu valodā un literatūrā, kā arī 2. 
vietu valsts bioloģijas olimpiādē.  
Protams, tas nebūtu iespējams 
bez vecāku atbalsta, kā arī sko-
lotāju darba. Kā uzsvēra skolas 
direktore Valentīna Vaivode, sva-
rīga ir komunikācija starp skolēnu, 
vecāku un skolotāju, kas atspogu-
ļojas ne tikai mācību stundās, bet 
arī ārpusstundu aktivitātēs.

Vasarā Rudzātu vidusskolā tiek 

organizēta dabaszinību nometne 
Līvānu novada 8. – 12. klašu 
audzēkņiem. Tā ir iespēja sko-
lēniem, kuri guvuši panākumus 
eksakto priekšmetu olimpiādēs, 
piedalīties izzinošās, izklaidējošās 
aktivitātēs.

Par skolas tradīciju ir kļuvuši 
tādi pasākumi, kā Zinību diena, 
Skolotāju diena, valsts svētku 
nedēļa, Ziemassvētku lugas iestu-
dēšana,Valentīndiena, Žetonu 
vakars, Pēdējais zvans, izlaidums 
u.c.

Skolā darbojas 3 pirmskolas 
grupiņas: 

•  “Mazīši” - bērniem no 1,5 gada 
vecuma līdz 4 gadu vecumam, 

•  “Zīļuki” - bērniem no 4 gadu 
vecuma līdz 5 gadu vecumam, 

•  “Sprīdīši” - bērniem no 5 gadu 
vecuma līdz 6 gadu vecumam.

Pirmskolas darba laiks darba 
dienās ir no 7:00 līdz 19:00.

Laiks, ko pavadījām skolā, 
pagāja nemanot. Man, kā Rudzātu 
vidusskolas absolventei, ir liels 
prieks par skolas panākumiem. 
Es lepojos ar savu bijušo skolu! 
Paldies skolotājiem par ieguldīto 
darbu un laipno uzņemšanu! 

Arī mazās lauku skolās mācās 
talantīgi skolēni, un strādā izcili 
pedagogi!

Pēc skolas apmeklējuma tālāk 
devāmies apskatīt Preiļu pili un 
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parku, kas ir Preiļu vēstures man-
tojuma lielākais lepnums. Preiļu 
parks ir lielākais ainavu parks 
Latvijā pilsētas teritorijā. 

Mūsu nākošais  apska-
tes objekts bija Raiņa muzejs 
„Jasmuiža”, kas atrodas nelielās 

Jašas upītes krastā. 
„Jasmuiža” ir vienīgais Raiņa 

muzejs Latgalē. Tas atvērts 1964. 
gada 16. augustā.  Tā ir Raiņa 
“jaunu dienu zeme”. Šeit no 1883. 
gada līdz 1891. gadam topošais 
dzejnieks pavadīja savus ģimnā-
zijas un universitātes brīvlaikus, 
jo šai laikā muižu nomāja un tajā 
saimniekoja Raiņa tēvs Krišjānis 
Pliekšāns.

Pirms vairāk nekā 30 gadiem 
atjaunotajā muižas govju kūtī tika 
izveidota izstāžu zāle, kur šobrīd 
aplūkojama plaša Latgales kera-
mikas izstāde, kurā eksponēti 
vairāk nekā 200 novada podnieku 
darinātie saimniecības trauki un 

dekoratīvā keramika, bet Andreja 
Paulāna darbnīcā – ceplī iespējams 
iepazīties ar vidi, kādā dzīvojuši un 
strādājuši Latgales keramiķi 19. 
gadsimta beigās un 20. gadsimtā.

Interesants apskates objekts 
bija „Sapņu namiņš”, ko izveido-
jis amatnieks Staņislavs Geida. 
Namiņā apskatāmi bija  svečturi, 
servīzes, alus kausi, puķu vāzes, 
glāzītes, piestas, cibiņas, koka 
gleznas u.c. izstrādājumi. 

Šī  diena bija izdevusies lieliski!  
Redzējām, dzirdējām un ieguvām  
ļoti  daudz! Atliek vien to pielietot 
savā darbā!

Karjeras nedēļa

Šī gada Karjeras nedēļas 
tēma bija nākotnes profesijas un 
prasmes, kas būs nepieciešamas 
nākotnes darba tirgū. Karjeras 
nedēļas sauklis “Ielogojies 
nākotnē!” rosina jauniešus apzinā-
ties straujās izmaiņas tehnoloģijās, 

sabiedrībā un darba tirgū, kas 
liek jau no mazotnes mērķtiecīgi 
domāt par specifisku prasmju un 
kompetenču attīstīšanu. 

Karjeras nedēļas ietvaros 
visu klašu skolēniem bija iespēja 
iepazīties ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem, darba ikdienu. 5. – 9. 

Karjeras nedēļa ir ikga-
dējs pasākumu cikls, kura 
laikā jauniešiem ir iespēja 
iepazīt iespējamo nodarbo-
šanos  nākotnē, tikties ar 
dažādu profesiju pārstāv-
jiem, apmeklēt uzņēmumus 
un saņemt karjeras konsultā-
cijas. Jaunieši var piedalīties 
dažādās diskusijās, radošajās 
darbnīcās, konkursos un citos 
izglītojošos pasākumos.   
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klašu skolēni no sākuma iepazi-
nās ar Daugavpils Universitātes 
bioloģēm, kuras stāstīja par savu 
ikdienu universitātē, kā arī sniedza 
mums ļoti interesantu informāciju 
par dažādām kukaiņu un gliemežu 
sugām. No universitātes līdzi bija 
atceļojuši arī dažādi gliemeži, 
vaboles un pat prusaki.

Pētnieki  no Daugavpils 
Universitātes dodas arī dažā-
dās ekspedīcijās gan Latvijā, 
gan arī citviet plašajā pasaulē. 
Drosmīgākie dodas pētīt ekso-
tiskos dzīvniekus siltajās zemēs. 
Viena no bioloģēm ir speciali-
zējusies tieši dažādu gliemežu 
pētīšanā -  no vislielākajiem līdz 
pat vismazākajiem smilšu grau-
diņa gliemezīšiem.

1.– 9. klašu skolēni iepazinās 
arī ar grafisko dizaineri Solvitu 
Kukli. Talantīgā māksliniece 

stāstīja, kā izvēlējās tieši šo pro-
fesiju un uzsāka mācības Saules 
skolā Daugavpilī. „Zīmēt man 
patika jau no agras bērnības,”saka 
Solvita.

2014.gadā Solvita uzvarēja 
Latvijas lepnuma pastmarku 
dizaina konkursā ar pastmarku 
„Dziedošie koki”. 

Lekcijas laikā bija iespēja ielū-
koties Solvitas galvenajā darba 
rīkā – datorā un saprast, kā tad 
īsti ir būt grafiskajam dizainerim, 
kā arī izmēģināt savas prasmes 
zīmēšanā uz grafiskās planšetes. 

Solvita stāstīja, ka mācības 
bija sarežģītas un darbietilpīgas, 
zīmēja ilgi un daudz, jo katrai deta-
ļai bija jābūt precīzai un kārtīgai. 

Solvita no sirds mīl savu darbu!
Lūk, šāda interesanta diena 

bija Rubeņu pamatskolā 18. 
oktobrī.

Evelīna Pavloviča
Foto - Diāna Zālīte
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Lekcijas gaitā Anda  pastāstīja 
skolēniem, ar ko tieši nodarbojas 
zobu tehniķis. Skolēni izdzirdot 
vārdu frāzi „zobu tehniķis” nodo-
māja, ka tas ir tas pats, kas 
zobārsts. Bet tā nav. Starp zobār-
stu un zobu tehniķi ir atšķirība. 
Zobu tehniķis izgatavo zobu 
protēzes katram pacientam indi-
viduāli. „Nav divu vienādu zobu 
nospiedumu, katra cilvēka mute 
atšķiras,” uzsvēra zobu tehniķe.

Lekcijas laikā nodemonstrēja 
kā noņem zobu nospiedumus. No 
zāles paaicināja brīvprātīgo, kurš 
vēlētos šo procedūru izbaudīt. Kā 

pirmais pieteicās Rūdolfs. Viņš 
dalījās ar pieredzi, ka ir bijis taisīt 
zobu nospiedumus. Pēc tam pie-
teicās Sandra. Kad tika ņemti zobu 
nospiedumi, varēja redzēt, kā uz 
to reaģē mazākie  bērni. Sandrai 
tas bija kaut kas nebijis. Taču zobu 
nospiedumus noņem zobārsti, kuri 

pēc tam tos  nosūta zobu tehni-
ķiem. Un tikai tad sākas zobu 
tehniķu darbs. Viņi pat neredz cil-
vēkus, kam gatavo protēzes, tikai 
atsevišķos, smagos gadījumos. 
Šeit to nodemonstrēja tāpēc, lai 
varētu izgatavot zobu protēzes.

Zobu tehniķis arī uzliek kro-
nīšus, kurus lekcijas vadītāja 
nosauca par „zobu mētelīšiem”, 
kā tos nosauca viena kundzīte, 
atnākot pie zobu tehniķa. 

Šī lekcija iedvesmo, ka izvēlo-
ties nezināmu profesiju, apgūstot 
to, tā var iepatikties un kļūt par  
tavu sirdsdarbu. Tu dari labu 
citiem.

Paldies lektorei par intere-
santo pieredzi profesijas izvēlē!

Elīna Kriškāne un Diāna Zālīte

1.novembrī skolā ieradās 
zobu tehniķe Anda, kura dalī-
jās savā pieredzē, kā kļuva 
par šīs profesijas pārstāvji. 
Bija pienācis brīdis, kad jāiz-
vēlas profesija. Vispirms viņa 
izmācījās par medmāsu, bet 
tas nelikās īstais  aicinā-
jums, gribējās darīt kaut ko 
citu. Tad, pašai neapzinoties, 
izvēlējās mācīties par zobu 
tehniķi. Pirms izvēles viņa  
neko nezināja par šo profe-
siju. Taču izvēle bija veikta.
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Laiks bija apmācies, bet tas 
netraucēja jauki pavadīt ceļojumu. 
Pie akmens tika spēlētas dažādas 
spēles un rotaļas. Mājup ceļā Ilva 
ar Kristiānu iepazīstināja ar vietē-
jiem uzņēmējiem. Viņas pastāstīja 
par cidoniju un smiltsērķšku 
audzētāju Vaiņuti, kurš nodarbojas 
arī ar piena lopkopību.

Apciemoja Timahovu ģimeni, 
kura nodarbojas ar guļbūvju 

izgatavošanu. Apskatīja sagata-
voto ēku daļas, procesu, kā tas 
notiek. 

Rudens pārgāj iens bi ja 

iespaidiem bagāts, jo mums 
apkārtnē dzīvo darbīgi un čakli 
ļaudis. 

Foto - Aivija Čereškeviča

Oktobrī  Rubeņu pamatskolā 
notika skolēnu pašpārvaldes pre-
zidenta vēlēšanas.

 Vislielāko balsu skaitu ieguva 

9. klases skolniece DIĀNA ZĀLĪTE. 
Viņa sevi raksturo kā komunikablu, 
aktīvu jaunieti, kura nebaidās 
izteikt savas domas. Vēlas skolā 
rīkot vairāk pasākumus, erudīcijas 
konkursus un starpbrīžos dažādas 
sporta aktivitātes. Diāna vēlas, lai 

skolēni uz skolu dotos smaidoši.
Par prezidentes vietnieci 

tika ievēlēta 8. klases skolniece 

Rudens pārgājiens

Skolēnu pašpārvalde

6. oktobrī 6. klase kopā 
ar audzinātāju Anitu Vērdiņu 
devās rudens pārgājienā pie 
Ramzas dižakmens 3,9 kilo-
metru attālumā  no Ancenes.   

Skolēnu pašpārvalde – 
institūcija, ko veido no klases 
izvirzīti vai ievēlēti skolēni, lai 
risinātu dažādas problēmas, 
aizstāvētu skolēnu intereses, 
realizētu jaunas idejas, lemtu 
skolas dzīves jautājumus, 
organizētu izklaides un izglī-
tojošus pasākumus, palīdzētu 
pedagogiem mācību procesa 
organizēšanā. 
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Aktualitātes

EVELĪNA PAVLOVIČA. Arī Evelīna 
vēlas, lai skolā tiktu rīkoti vai-
rāk erudīcijas , sporta un citi 
pasākumi, kur skolēni gūst 
zināšanas un jaunu pieredzi. 
Vecāko klašu skolēni varētu rīkot 

radošās darbnīcas mazākajiem, 
tādejādi gūstot pieredzi pasākumu 
organizēšanā. 

Skolēnu pašpārvalde skolā var 
kļūt par efektīvu audzināšanas 
līdzekli, dot daudz  zināšanu, kā 

arī palīdzēt  attīstīt dažādas dzī-
ves prasmes un iemaņas, iegūt 
neatņemamu pieredzi.

Vēlam meitenēm veiksmi un 
izdošanos!

Foto- D. Zālīte un E. Pavloviča

Arī 2019./2020. mācību gadā 
Rubeņu pamatskola piedalās  
Izglītības kvalitātes valsts die-
nesta  īstenotajā  Eiropas Sociālā 
fonda projektā  Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”, 
lai mazinātu to bērnu un jauniešu 
skaitu, kas pārtrauc mācības un 

nepabeidz skolu. Projekts veicina 
ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 
veidošanu starp pašvaldību, skolu, 
pedagogiem un vecākiem, lai 
laikus identificētu bērnus un jau-
niešus ar risku pārtraukt mācības 
un sniegtu viņiem personalizētu 
atbalstu. 

Semestra  sākumā katram 
projektā “PuMPuRS” iesaistītajam 
skolēnam pedagogi  izveidoja 

individuālo atbalsta plānu, kurā 
izvērtēja mācību pārtraukšanas 
riskus un paredzēja nepieciešamos 
pasākumus šo risku mazināšanai. 
Mūsu skolā tika sastādi 19 plāni 
un iesaistīti 7 skolotāji, kas sniedz 
skolēniem konsultācijas. Tā ir 
iespēja individuāli strādāt ar katru 
bērnu, kuram tas ir nepieciešams.

Prieks, ka skolēni piesakās arī 
paši, jo grib uzlabot savas sekmes.

Atsākoties mācībām, bērni 
aktīvi iepazīst pasauli gan skolā, 
gan mājās. Tāpēc svarīgi atgādināt 
vienkāršus noteikumus, kā uzves-
ties uz ceļa un skolā. Lai palīdzētu 
izveidot sarunu par šo tēmu inte-
raktīvāku, BALTA sadarbībā ar 

izdevniecību Zvaigzni 
ABC un Valsts Izglītības 
satura centru rīkoja kon-

kursu 1. līdz 4. klases skolēniem 
„Drošākā klase”, kurā aicināja 
piedalīties klašu komandas, kopā 
rodot atbildes un gūstot iespēju 
laimēt vērtīgas balvas.

Pateicībā par dalību konkursā 

un drošu rīcību nostiprināšanā 3. 
/ 4.klase saņēma diplomus.

Dalība konkursā veicināja 
vērtīgas diskusijas par bērnu 
drošu uzvedību skolā un ārpus 
tās! Paldies audzinātājai Ingunai 
Uzkurei par skolēnu sagatavošanu 
konkursam!

2019./2020. mācību gada ietva-
ros Rubeņu pamatskola piedalās 
makulatūras vākšanas konkursā  
„Tīrai Latvijai”, ko organizē „Zaļā 
josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes 

papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP 
Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts 
meži”, SIA “Pilsētvides serviss” un 
Valsts izglītības satura centru. 

Konkurss ik gadus apvieno 

simtiem izglītības iestāžu un 
tūkstošiem bērnu, lai, vācot maku-
latūru, kopīgi saudzētu un taupītu 
dabas resursus, tādējādi vēr-
šot bērnu un jauniešu uzmanību 

PuMPuRS

Drošākā klase

Makulatūras vākšanas konkurss
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Rubeņu pamatskola piedalās 
arī bateriju vākšanas konkursā, ko 
organizē „Zaļā josta” sadarbībā ar 

AS “BAO” un Valsts izglītības satura 
centru. Piedaloties konkursā, 
ikkatrs tā dalībnieks veicinās 

videi kaitīgu preču 
nenonākšanu dabā un 
to pārstrādi otrreizējās 
izejvielās, saudzējot vidi 

un taupot resursus.

makulatūras šķirošanas nepiecie-
šamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, 

kā arī veidotu izpratni, ka pareizi 
sašķiroti un pārstrādei nodoti 

atkritumi kļūst par vērtīgām izej-
vielām jaunu produktu ražošanā. 

Bateriju vākšanas konkurss

Projekts piedāvā Nr.8.3.2.2/16/I/001 
“Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” piedāvā jaunas 
iespējas

Šajā mācību gadā apstiprināta 
un uzsākta projekta   otrā kārta, 
kas turpināsies līdz 2021. gada 
maijam. Pagājušais mācību gads 
tika izsludināts kā Fizikas gads 
un projekta ietvaros Rubeņu un 
Dignājas pamatskolās tika piedā-
vāta iespēja skolēniem papildus 
nodarbībās apgūt fiziku, ko intere-
santāku  un aizraujošāku padarīja 
pedagogu aizrautība un izdoma, 
ilustrējot nodarbības ar dažādiem 
eksperimentiem un netradicionā-
liem uzdevumiem.

Valsts izglītības satura centra 
īstenotā projekta Nr.8.3.2.2/16/
I /001 ”Atba ls ts  i zg l ī to jamo 

individuālo kompetenču attīstībai” 
ietvaros tika izvērtēti pašvaldību 
pieteikumi un apstiprināta papildu 
finansējuma saņemšana, lai  arī 
šinī mācību gadā turpinātu reali-
zēt Fizikas gada pasākumu plānu. 
Tātad šī mācību gada ietvaros 
pedagogi Dignājas un Rubeņu 
pamatskolās pedagogi darbo-
sies ar skolēniem fizikas sākot 
ar oktobri mēnesi, piedāvājot 
papildus  nodarbības gan talantī-
gajiem skolēniem, gan skolēniem 
ar mācību grūtībām, kā arī citiem 
interesentiem, kurus aizrauj fizika 
kā viena no dabaszinātnēm.

Tā kā šis mācību gads tiek 

pieteikts kā Tehnoloģiju gads, 
tad tika izvērtēti arī novada skolu 
pieteikumi šī gada aktivitātēm un 
apstiprināts finansējums-Dignā-
jas pamatskolai IT jomā, Rubeņu 
pamatskolā 1.-9. klasei un Zasas 
vidusskolā – robotikas pulciņa 
nodarbības 1.-2.klasei,kas tiks 
uzsāktas novembrī. Kā arī tiek 
veikts iepirkums, lai Zasas vidus-
skolā piedāvātu profesionāļu 
vadītas robotikas nodarbības  
3.-5. klases skolēniem.

Ar pašvaldības atbalstu sko-
lās iegādāti robotikas komplekti. 
Pedagogi  nepieciešamās zinā-
šanas apgūst un papildina gan 
kursos, ko piedāvā projekts, gan 
ar pieredzējušu kolēģu atbalstu.

Projekta koordinatore
Ilona Kantāne

Avīzi sagatavoja:
skolotāja Elga Kukle,

Kristiāna Čeirāne

Aivija Čereškeviča
Elīna Kriškāne

Evelīna Pavloviča

Gabriela Viliška
Diāna Zālīte

maketēja Solvita Kukle


