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1. Izsludināt visā valsts terito-
rijā ārkārtējo situāciju no lēmuma 
pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 

Nr. 35.
02. 2020/
03. 2020 AVĪZERubeņu
pamatskolas

Ņemot vērā Pasaules 
Veselības organizācijas paziņo-
jumu, ka COVID-19 ir sasniegusi 
pandēmijas apmērus, 12. martā 
pieņemts lēmums par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu Latvijā:

Kaspars Strēlnieks
3. klase

Saistībā ar vīrusu COVID-19 valstī 
izsludināta ārkārtējā situācija

14. aprīlim ar mērķi ierobežot 
Covid-19 izplatību ārkārtējās situā-
cijas spēkā esamības laikā.

2. Noteikt Veselības ministriju 
par atbildīgo institūciju darbību 
koordinācijai ārkārtējās situācijas 
laikā.

3. Noteikt atbildīgās institū-
cijas atbilstoši kompetencei par 

līdzatbildīgajām institūcijām.
4. Ārkārtējās situācijas laikā:
4.1. valsts un pašvaldību iestā-

dēm izvērtēt un iespēju robežās 
nodrošināt klātienes pakalpojumu 
sniegšanu attālināti;

**4.2.  pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm un iestādēm, kas 
nodrošina bērnu uzraudzības 
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Kā tad notiek mācības Rubeņu 
pamatskolā ārkārtas situācijā?

Jau pavasara brīvdienās 
skolotāji aptaujāja vecākus, lai 
noskaidrotu, kā bērni varēs sazi-
nāties ar skolotājiem. Tikai vienai 
ģimenei darbi tiks piegādāti mājās 
papīra formātā. Ar pārējiem sko-
lēniem saziņa notiks E – klasē, 
WhatsApp, Uzdevumi.lv, e – pastā.

Uzdevumi tiek uzdoti E-klasē, 
kur skolotājs ieraksta uzdoto. 
Skolēns pats vai kopā ar vecākiem 
plāno savu darbu un veic uzdotos 
darbus, un   atsūta skolotājam 

paveikto uzdevumu vai nu E – 
klasē, vai WhatsApp. Atgriezeniskā 
saite ir obligāta, jo tikai tā skolotāji 
var sprast, ko skolēns ir apguvis.

Skolēna iesaistīšanās attā-
linātā mācību procesā tiek 
uzraudzīta. Ja skolēns neiesais-
tās mācību procesā, skolotājs par 
to ziņo klases audzinātājam, kurš 
sazinās ar izglītojamā vecākiem 
un noskaidro iemeslu. Ja skolēns 
ir saslimis vai mācību procesā 
nav iesaistījies citu attaisnojošu 
iemeslu dēļ, vecākiem šis fakts 
jāpaziņo klases audzinātājam.

Pirmā attālinātā mācību nedēļa 
ir noritējusi bez starpgadījumiem. 
Skolotāji un skolēni pierod pie jau-
nās saziņas formas. Skolotājiem 
darba diena dažkārt ievelkas līdz 
vēlam vakaram.

Šī ir lieliska pieredze apgūt 
jaunās tehnoloģijas un saziņas 

iespējas gan skolotājiem, gan 
izglītojamajiem. Skolēni ir spiesti 
plānot laiku un novērtēt savas 
spējas un prasmes. Ļoti ceru, ka 
mums visiem pietiks izturības, 
spēka un apņemšanās šajā pār-
baudījumu pilnajā laikā. 

 Elga Kukle

pakalpojumu, jānodrošina dežūr-
grupu darbība, lai nepieciešamības 
gadījumā nodrošinātu pirms-
skolas pakalpojumu sniegšanu 
vecākiem, kas paši nevar nodro-
šināt bērnu pieskatīšanu.   Lai 
apmeklētu pirmsskolas izglītības 
iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi 
nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas 
izglītības iestādē rakstisks aplie-
cinājums, ka bērns un ģimene 
nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši 

ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar 
Covid-19 saslimušajiem vai kon-
taktpersonām, un vecākiem nav 
iespēju citādi nodrošināt bērna 
pieskatīšanu;

**4.3. pārtraukt mācību pro-
cesa norisi klātienē visās izglītības 
iestādēs un nodrošināt mācības 
attālināti. Pārtraukt valsts centra-
lizēto pārbaudījumu darbu norisi, 
nodrošinot svešvalodu eksāmenu 
norisi laikposmā no 2020. gada 

12. maija līdz 15. maijam;
**4.4. pārtraukt visa veida 

izglītības procesu klātienes formā 
īstenošanu ārpus izglītības ies-
tādēm, tai skaitā pārtraukt visu 
kultūrizglītības un sporta profesio-
nālās ievirzes un interešu izglītības 
programmu mācību procesu (tre-
niņu, sacensību un mēģinājumu 
norisi);

No 23. marta  mācības skolā 
notiek attālināti. Tas ir pārbau-
dījums gan skolotājiem, gan 
skolēniem un viņu vecākiem. Tā 
ir lieliska iespēja pārdomāt un 
izanalizēt, cik gatavi mēs esam 
kompetenču pieejai mācību 
procesā.

Mācību procesa norise 
Rubeņu pamatskolā
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Tagad, kad valstī ir šī karan-
tīna, šādā situācijā ir svarīgi būt 
pozitīviem un pavisam mierīgiem. 
Man nepatīk attālināti mācīties! Es 
ilgojos pēc saviem skolasbiedriem 
un arī skolotājiem. Es skolotāju 
priekšā jūtos drošāk kaut ko pil-
dīt. Ja arī kaut ko kāds nesaprot, 
viņam ir jāraksta vai jāzvana 
skolotājiem, tas ir sarežģīti. Arī 
vecākiem ir grūti, jo viņiem ir 
savi darbi uz kuriem nevar iet, un 
vēl mājās bērni, kuri lielāko daļu 
pavada pie datora jeb attālinātās 
mācībās. Arī tas, ka mēs mācā-
mies mazāk un nevaram apgūt to, 
ko iegūstam katrā mācību stundā, 
kur blakus ir mūsu mīļās skolotā-
jas. Gan jau ir arī tādi bērni, kuri 
ātri kaut ko izdara un pavada laiku 
pie ierīcēm, bet ir arī tādi bērni, 
kuri cītīgi mācās un mēģina kaut 
ko apgūt. Es ātrāk gribu iet uz 
skolu un satikties ar pedagogiem 
un draugiem.

Cerams šo visu viņi nepaga-
rinās uz vēl kādu mēnesi, bet ko 
vajag, to vajag! Novēlu visiem 
labas zināšanas mācībās un izvai-
rīties no saslimšanas!

6. klases skolniece 
Kristiāna Čeirāne

Skatoties televizorā ziņas, 
uzzināju par ārkārtas situāciju 
Latvijā saistībā ar Covid-19 izpla-
tību. Tika pieņemti dažādi lēmumi 
un viens no tiem: visām mācību 

iestādēm jānodrošina mācības 
attālināti!

Nebiju līdz šim mācījusies attā-
lināti, nezināju kā tas ir... Vēlējos, 
lai ātrāk paiet pavasara brīvlaiks 
un varētu sākt mācīties attālināti. 
Nu beidzot uzzināju, kā tas notiek.

Nedēļa iesākās raiti, visi uzde-
vumi saprotami, nebija nekādas 
aizķeršanās. Pienāca trešā tāl-
mācības diena un vairs negāja 
tik gludi. Galva sāka nedaudz 
pārkarst, jo neieturēju mācoties 
nekādas pauzes. Izpildot stundu 
darbus, uzreiz ķēros pie mājasdar-
biem bez jebkādas atpūtas. Vēlāk 
nācās cīnīties ar galvas sāpēm.

Nu jau esmu pieradusi pie tāl-
mācības, ieturu 5 minūšu pauzi 
starp katru nākamo mācību 
priekšmeta stundas uzdoto uzde-
vumu. No rītiem izpildu stundām 
paredzētos uzdevumus, taču vaka-
ros pildu mājasdarbus.

Tālmācība ir lieliska iespēja 
apgūt visu pašam, turklāt tu to 
vari darīt mājās klusumā vai arī 
ārā pie dabas. Tālmācības ceļā 
jūtami esmu labāk sākusi apgūt 
tieši Latvijas un pasaules vēsturi.

9. klases skolniece
Diāna Zālīte

Pateicoties mūsdienu teh-
noloģijām attālinātā mācīšanās 
izdodas. Kaut kas tāds notiek 
pirmo reizi.

Dažus šāda veida mācības 

iepriecina, jo nav jāapmeklē skola 
un var arī ilgāk pagulēt. Ir arī 
daži, kurus šīs attālinātās mācī-
bas apbēdina. Pietrūkst skolas, 
jo mājās nav ko darīt, ir garlaicīgi. 
Skolā ir draugi, kurus vēlas satikt, 
un ar kuriem pēc stundām pava-
dīt laiku, vai arī iet uz mājām. Ja 
ir kāda jauna tēma kādā mācību 
priekšmetā, tad to ir grūti apgūt. 
Skolā visu paskaidro skolotājs, un 
skolotājam tu vari uzdot jautāju-
mus, ja kaut kas nav saprotams.

Protams, ir dažas mājas lapas 
internetā, kur var apgūt jaunās 
tēmas, bet citiem to ir grūti tā 
apgūt.

Daudzi cer, ka šis viss ātri 
beigsies.

7. klases skolniece
Elīna Kriškāne

Attālināti mācīties liekas gan-
drīz tas pats kā skolā. Mācoties 
visu ņemam uz priekšu, rakstot 
burtnīcā tāpat kā skolā.  Pārbaudes 
darbus var pildīt datorā. Ja kaut ko 
nesaprot, var pajautāt skolotājam 
pa telefonu. Tā kā uzdevumus 
ieliek e-klasē jau no rīta, tad līdz 
15:00 var visu pildīt jebkurā laikā 
un nosūtīt skolotājam. Attālināti 
mācīties nav nemaz tik grūti, tas 
ir tāpat kā skolā.

5. klases skolniece
Marija Jankovska

Skolēnu domas par 
attālināto mācīšanos
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 Zīmējumu izstāde „Par tīru 
Latviju”;
 No veca atkal jauns! Kādu nede-
rīgu lietu pārvērst atkal par derīgu;
 Klases aicinām pastaigāties pa 
mūsu skolas teritoriju un, svaigu 
gaisu elpojot, pavingrojot, savākt 
piemētātos papīrus, vēja atnestos 
žagarus u.t.t.;
  13. martā pirms brīvlaika  - 
diskotēka.

Skolēni varēja iepazīties ar 
informāciju par atkritumiem dabā.

Cik ilgi sadalās plastmasas 
priekšmeti:
Plastmasas maisiņi – 10 līdz 1000 
gadus;
Plastmasas pudeles – 500 gadus;
Plastmasas tvertnes, trauki – 20 
līdz 30 gadus;
Putuplasts – 80 līdz 90 gadus.

Citi ikdienā bieži lietoti 
produkti:
Folija – bioloģiski nenoārdās;
Vilna – 1 līdz 5 gadi;
Cigaretes izsmēķi – 10 līdz 20 gadi;
Gumijas zābaku zoles – 50 līdz 80 
gadi;
Putuplasta krūzītes – 50 gadi;
Ādas apavi – 25 līdz 40 gadi;
Kartona piena iepakojumi – 5 gadi;
Kartons – 2 mēneši;
Skārda bundžas – 50 gadi;
Baterijas – 100 gadi.

No 3. Līdz 13. martam skolā 
notika pasākumi:

Par tīru Latviju!
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Dambretes turnīrs

Pasākumu organizēja skolotāja 
Benita kopā ar 5. klasi. Visu nedēļu 
skolēni zīmēja, radīja jaunus 
priekšmetus. Ceturtdien darbus 
varēja apskatīt izstādē. Diemžēl 
piektdien diskotēka nenotika, un 
noslēguma pasākums izpalika. Tas 
nekas, gan jau varēsim turpināt arī 
nākošgad!

Benita Pavlovska
Foto: Elga Kukle

Jaunāko klašu grupā 1. vietu 
ieguva 3. klases skolnieks Artjoms 
un 4. klases skolniece Dinija.

2. vieta - 6. klases skolniekam 
Helvijam un 5. klases skolniecei 
Ilvai.

Vecāko klašu skolēniem 
1.  vieta  - 7. klases skolniecei 
Elīnai Z., un 8. klases skolniekam 
Edijam.

2. vieta - 8. klases skolniekam 
Ralfam K., un 9. klases skolniecei 
Diānai.

5. martā Rubeņu pamat-
skolā notika dambretes 
turnīrs. Sacensības organi-
zēja sporta skolotājs Juris 
Rubiķis. Skolēnu aktivitāte 
bija liela.
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Izglītojamie iepazinās ar 
tādām profesijām kā ēku būv-
tehniķis, apdares darbu tehniķis, 
inženierkomunikāciju tehniķis, 
namu pārvaldnieks, ceļu būv-
tehniķis, mērniecības tehniķis, 
ainavu būvtehniķis u.c. Tika pār-
runāta atšķirība starp mācībām 
tehnikumā un vidusskolā, iepazī-
šanās ar līmeņu kvalifikācijām un 
nepieciešamo izglītību dažādiem 

būvniecības amatiem. Kopīgi 
tika secinātas karjeras iespē-
jas un interesējošās profesijas, 
nākotnes plāni un iepazīstinā-
šana ar Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma piedāvātajām prog-
rammām 2020./2021.m.g. Sarunas 
par nepieciešamajiem mācību 
priekšmetiem, kuriem ir jāpievērš 

liela uzmanība, ja ir interese par 
būvniecības nozari. Skolēni tika 
uzaicināti apmeklēt Atvērto durvju 
dienas 2.un 3. aprīlī, lai klātienē 
iepazītu profesijas un mācību vidi.

Paldies L. Pūdānei par intere-
santo nodarbību!

Rubeņu pamatskolas pedagogs 
karjeras konsultants: S. Jasāne

Foto: Gunita Žīgure

2 4 .0 2 . 2 0 2 0 .  R u b e ņ u 
pamatskolā 7. - 9. klases 
skolēniem notika tikšanās 
ar Daugavpils būvniecības 
tehnikuma karjeras konsultanti 
Lindu Pūdāni, lai iepazītos ar 
karjeras iespējām būvniecības 
un ar to saistītajās nozarēs.

3.  vieta - 9. klases skolniekiem 
Renāram un Laurai.

Pa ld ies  sko lēniem par 
atsaucību!

Foto: Gunita Žīgure

Daugavpils būvniecības 
tehnikums
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Pirmdienā bija zila, otrdienā – 
pelēka, trešdienā – sarkana, 
ceturtdienā – zaļa, bet piektdienā 
varēja ģērbt savu mīļāko krāsu. 
Bija tādi, kuri centās un speciāli 
ģērba noteikto krāsu, bet bija arī 
tādi, kuriem tas notika nejauši. 
Daudzi skolēni atbalstīja šo pasā-
kumu un varēja pamanīt, ka arī 

daži skolotāji ievēroja šīs krāsas.
Visi dalībnieki saņēma patei-

cības rakstus par piedalīšanos 

Krāsu nedēļā.
7. klases skolniece

Elīna Kriškāne

Pirmā konkursa kārta bija 
mājas darbs, kur skolēniem vaja-
dzēja sacerēt un iesniegt žūrijai 
mākslinieciski noformētu piecrindi 
par tēmu – drošība internetā.

Otrā kārta notika JGB Bērnu 
literatūras nodaļā, un tajā bija 
jāpilda rakstiskais darbs. Bērniem 
konkursa gaitā bija jāpilda dažādi 
uzdevumi par drošību internetā kā, 
piemēram, kas ir drošas paroles, 
ko darīt, ja e-pastā saņem vēstuli 
no svešinieka, kas ir privāta infor-
mācija, kam drīkst vai arī nedrīkst 

atklāt paroles u.c.
Pēc darbu izvērtēšanas žūrija 

piešķīra vietas. Prieks, ka Marija 
Jankovska ieguva 1. vietu, kā 
arī viņas mājas darbs bija starp 
pieciem labākajiem. Konkursam 
Mariju sagatavoja skolotāja Elga 
Kukle.

Konkurss bija vērtīgs un inte-
resants. Iegūtās zināšanas skolēni 

varēs pielietot savā ikdienā!
Elga Kukle

19. februārī Jēkabpils 
galvenās bibliotēkas Bērnu lite-
ratūras nodaļā notika konkurss 
„Esi drošs” . Tajā piedalījās arī 
Rubeņu pamatskolas 5. klases 
skolniece Marija Jankovska.

Konkurss „Esi došs!”

Krāsu nedēļa
No 24. – 28. februārim notika 

Krāsu nedēļa. Katru dienu 
bija noteikta kāda krāsa, kura 
jāiesaista savā apģērbā.
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Pasākuma rīkošanai pievērsā-
mies bez steigas un uztraukuma. 
Izdomājām spēles un atjautības 
uzdevumus 2 komandām, kuras 
noskaidrojām jau iepriekš.

No katras klases skolēni izvir-
zīja vienu zēnu un vienu meiteni. 
Tā izveidojās puišu un meiteņu 
komandas. Kā uzvarētājus paslu-
dinājām puišu komandu. Laikus 
izdomājām dekorācijas. Par pie-
dalīšanos pasniedzām pateicības 
rakstus.

Valentīndiena
14. februārī mēs - 9. kla-

ses skolnieces Ieva Kreicberga 
un Diāna Zālīte – sarīkojām 
Valentīndienas pasākumu.
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Ēnu dienas

Pasākuma organizēšana 
sagādā prieku, jo tā sniedz citiem 
labi pavadītu laiku un emocijas.

9. klases skolniece 
Ieva Kreicberga

Foto: Elīna Kriškāne

Raivis , Kristers, Toms un Ralfs 
ēnoja Daugavpils pārvaldes robež-
sargus. Viņi tika iepazīstināti ar 
robežsarga ikdienas dienesta pie-
nākumiem, uzdevumiem, darba 
specifiku. Zēni izrādīja interesi 
par minēto profesiju, kā arī aktīvi 
piedalījās ēnu dienas organi-
zētajā pasākumā, uzdeva sev 

interesējošus jautājumus.
Tika saņemtas rekomendāci-

jas: veicināt fizisko sagatavotību 
un svešvalodu apgūšanu.

Raivim patika kinologs, kā arī 
tas, kā pārmeklē auto, narkotikas 
cilvēku kabatās.

Tomam patika darbs ar bēg-
ļiem, robežpārkāpējiem. Viņš 
nākotnē domā kļūt par robežsargu.

Kristers arī grib būt robež-
sargs. Viņam patika robežsarga 
darbs un pienākumi.

Ralfs arī vēlas kļūt par 
robežsargu. Tagad ir jāmācās 
svešvalodas, sports un izturība.

Kristofers, Marija , Laura un 
Sindija ēnoja grafisko dizaineri 
Solvitu Kukli, kura strādā arī 
Daugavpilī. Interesanti šķita tas, 
ka Solvita strādā mājās nevis kādā 
uzņēmumā. Darbadiena saplūst ar 
ikdienas dzīvi. Šajā darbā ir jāie-
mācās organizēt laiku, uzklausīt 
klienta vēlmes un nebeigt mācī-
ties. Darbs ir radošs. Kristoferam 

12. februārī notika Ēnu 
dienas. Čaklākie dalībnieki 
Ēnu dienās bija 5. klases skolēni.
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patika zīmēt ar grafisko planšeti. 
Skolēniem pie Solvitas ļoti patika, 
viņa bija pārsteidzoša ar savu 
radošumu. Rekomendācijas turp-
mākajam: vairāk jāmācās vizuālā 
māksla un informātika.

Šie skolēni paši izveidoja savas 
klases logo.

Mihails, Kitija un Ilva bija 
Daugavpils zoodārzā. Skolēni uzzi-
nāja, kā rūpeties par dzīvniekiem, 
kopt būrus, barot.

6. klases skolniece Kristiāna 
Čeirāne ēnoja matemātikas 
skolotāju Subates pamatskolā. 
Viņa pieļauj iespēju arī nākotnē 

mācīt matemātiku, jo tā patīk un 
padodas. Kristiāna ir vēl vairāk 
pārliecināta par savu nākotnes 
profesiju.

9. klases skolnices Diāna un 
Laura ēnoja sertificētu fiziote-
rapeiti Artu Kukli. Viņas iepazina 
fizioterapeita darba pienākumus, 
izvērtēja savu stāju, līdzsvaru. 
Guva pirmās iemaņas masāžā un 
trenēja savu līdzsvaru. Meitenēm 
fizioterapeites darbs l ikās 
interesants.

Ēnu dienas ir lielisks pasā-
kums, kā iepazīt tuvāk sev 
interesējošo profesiju.

Elga Kukle

Mūs sagaidīja Aknīstes vidus-
skolas skolotāja Līga Mažeika un 

5. – 8. klašu skolēni, kuri nodar-
bojas ar datorikas un robotikas 
projektu darbu.

Visi kopā noskaidroja robotu 
nozīmi mūsu ikdienā, kas arvien 
vairāk aizstāj cilvēku darbu. Tomēr, 
lai roboti varētu sekmīgi darboties, 
tos vada cilvēki. Tie pilda cilvēku 

sastādītās programmas. Tāpēc 
skolēni apguva programmēšanas 
pamatus lego robotikā ar prog-
rammas „Mindstorm Education 
EV3” palīdzību. Nebija viegli, bet 
rezultāts bija labs.

Kopīgi piedalījās erudīcijas vik-
torīnā par robotikas tēmu, kas bija 

Robotika
11.  februārī  5.  klases 

skolnieki kopā ar skolotāju 
Sandu Kukli ciemojās Aknīstes 
vidusskolā, lai apgūtu jaunas 
zināšanas un prasmes robotikā.
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jāveic vietnē „Kahoo.it”. Emocijas 
bija neviltotas, jo bija jābūt gan 
zinošiem, gan veikliem.

Noslēgumā aknīstieši demons-
trēja savas prasmes ar konsolēm 

vadīt „MakeBlock” robotus.
Arī mūsu skolēniem tas nebija 

nemaz tik grūti. Tika nolemts, ka 
nākošā tikšanās notiks Rubeņu 
pamatskolā. Mums tikai vēl mazliet 

jāpatrenējas robotu konstruēšanā 
un vadīšanā.

Sanda Kukle

Konkursa sākumā 7. klases 
skolēni pastāstīja interesantus 
faktus par maizi. Vārds maize 
radies no vārda miezis. Maize, 
kurai būs uzsmērēts sviests, kri-
tīs ar sviestu uz leju. Lielākā maize 
tika izcepta 1969. gadā, kuras 
garums bija 9200 metri.

Konkursa žūrijā bija septītās 
klases skolēni. Viņi vērtēja sadar-
bību, noformējumu, prezentāciju 
un, protams, garšu. Konkurss nori-
sinājās divās daļās - 1. - 4. klašu un 

5. - 9. klašu grupās.
1. vietu ieguva 1. klase par brī-

nišķīgu noformējumu.
2. vietu ieguva 3. - 4. klase par 

interesantu domu un prezentāciju.
3. vietu ieguva 2. klase ar 

savām saldajām un gardajām 
maizītēm.

5. - 9. klašu grupā 1. vieta 
5. klasei par skaisto noformējumu.

2. vieta 9. klasei par šprotu 
maizītēm.

3. vieta 6. klasei ar savām mini 
maizītēm.

4. vieta 8. klasei par maizīšu 
skaisto noformējumu un labo 
sadarbību.

Visi ļoti centās, un starp 
komandām bija laba sadarbība. 

Visi bija priecīgi par izdevušos kon-
kursu. Paldies par piedalīšanos!

7. klases skolniece 
Aiva Lapašinska

Maizīšu konkurss
7.  f e b r u ā r ī  R u b e ņ u 

pamatskolā pirmo reizi notika 
Maizīšu konkurss, ko organizēja 
7. klase. Pasākums bija ļoti 
aktīvs un sacensību gara pilns.
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Foto: Elga Kukle
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Diemžēl nereti par uguns-
drošību cilvēki sāk domāt vien 
tad, kad uzzina par traģiskām 
ugunsnelaimēm vai nelaime pie-
meklējusi pašus. Tikai tad arī 
saprotam, ka lielo traģēdiju izrai-
sījis pat sākumā šķietami neliels 
ugunsdrošības normu pārkāpums 
vai pašu neuzmanība.

Tāpēc 6. februārī Rubeņu 
pamatskolā notika mācības, 
kā rīkoties ugunsgrēka laikā. 
Pasākumu vadīja Jēkabpils novada 
darba drošības speciāliste Oksana 
Uvarova.

Vispirms skolotāji un dar-
binieki noklausījās instrukciju 
par ugunsdrošības jautājumiem 
un rīcību ārkārtas situācijās, lai 
uguns ārkārtas situācijas gadī-
jumā zinātu, kas ir jādara.

Arī skolēniem bija jāzina, kā 
rīkoties ugunsgrēka laikā.

Noslēgumā skolas darbinieki 
varēja uzlabot savas iemaņas 
uguns dzēšanā.

Lai veiksmīgi minimizētu ris-
kus, mums ir jāveic uguns ārkārtas 
situācijas novēršanas un atklāša-
nas pasākumi vismaz divas reizes 
gadā.

Elga Kukle

Ugunsdrošība
Ugunsdrošība ir atbilstība 

normatīvajos aktos noteiktajām 
p r a s ī b ā m  a t t i e c ī b ā  u z 
ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu 
dzēšanu un to seku mazināšanu.



14 Avīzi sagatavoja:
skolotāja Elga Kukle,

Elīna Kriškāne
Gunita Žīgure

Diāna Zālīte 
Aiva Lapašinska

maketēja: 
Solvita Kukle

ERASMUS iedalās vairākās 
daļās, viena no tām ir apmaiņas 
programma, bet otra brīvprātīgais 
darbs. Apmaiņas programmā no 
vienas valsts cilvēki dodas uz otru 
valsti un otrādāk.

Brīvprātīgajā darbā cilvēku 
kopiena brīvprātīgi apvienojas, lai 
tiektos uz vienu cēlu mērķi.

Meitenes vairāku stundu lek-
cijās ieklausījās vairāku cilvēku 
stāstos, kuri iesaistās Erasmus 

projektos. Vislielākā interese par 
projektu parādījās tad, kad kāda 
sieviete ratiņkrēslā stāstīja par 
to, kā šis projekts viņu padarījis 
par pastāvīgāku un drosmīgāku 
sievieti. Šo sievieti Erasmus prog-
rammā pieteica viņas mamma, 
kad viņai bija 14 gadi. Viņa no 
sākuma pret to visu bija norai-
doša, jo nevēlējās būt kādam par 
nastu ceļojuma laikā. Taču viņa 
piekrita.  Katru mēnesi brauca 
uz dažādām valstīm. Projekta 
laikā sieviete tikusi pie atziņas 
par dzīves uztveri: neskatoties uz 
to, kādi traucējumi ir cilvēkam, ir 
jāiemācās komunicēt ar citiem, jo 
tikai tādā veidā dzīvē var tikt uz 

priekšu.
Pēc lekcijām bija iespēja 

radoši darboties grupās ar citu 
skolu skolēniem. Tā vienkārši 
satiekoties cilvēkiem no dažādām 
valsts vietām, var radīt jaunus pro-
jektus, jo katram cilvēkam ir savs 
skatījums uz dzīvi. Šo dzīves ska-
tījumu nevajag noklusēt, bet gan 
izteikt skaļi, lai visi uzzina.

Šis brauciens uz Pļaviņām bija 
lielisks piedzīvojums. Tur esošie 
cilvēki labprāt bija gatavi komuni-
cēt viens ar otru, katra viedoklis 
tika uzklausīts.

9. klases skolniece
Diāna Zālīte

ERASMUS projekti
6.  februārī  9.  klases 

meitenes Laura Mačulāne un 
Diāna Zālīte devās uz Pļaviņām, 
lai iepazītos ar ERASMUS 
PROJEKTU.


