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Sveicināts, lasītāj! 
Ir sācies Jaunais 2015. gads! Ko Tu esi 

apņēmies, iesākot jauno gadu? Es ticu, ka 
visu to labāko, gaišāko, svarīgāko.  

Pēc ziemas brīvdienu nedēļām, ir atsā-
cies mācību process. Mums visiem bija 
jāsaņemas, lai nopietni varētu uzsākt otro 
semestri. Tas nebija viegli, bet mēs to 
paveicām. 

 Pirmais ziemas mēnesis ir sācies ar 
mācību olimpiādēm, konkursiem un sa-
censībām. Tas mums nesis ievērības cie-
nīgus rezultātus. Jau atkārtoti pierādījām, 
ka no sirds spējam darīt labus darbus, 
gada sākumā priecējot pagasta iedzīvotā-
jus un viesus ar izrādi ‘’Efeja’’.  

Janvāris aizplūst līdzi daudzajiem atkuš-
ņiem, un drīz sāksies Puteņu mēnesis – 
februāris. Es, Jums lasītāji, nākamo mēne-
si novēlu vērtīgu un piedzīvojumiem ba-
gātu!              

Vendija  

Decembrī tika veidoti dekoratīvi  

Ziemassvētku koki! 

Paldies par radošajiem, unikālajiem un brīnumainajiem mākslas 

darbiem  sakām:  
1.klases kolektīvam un audzinātājai Sarmītei Solovjovai, 
3.klases kolektīvam un audzinātājai Mudītei Bodžai, 
2.un 4.klases kolektīvam un audzinātājai Inetai Strodei, 
5.un 6.klases kolektīvam un audzinātājai  Edītei Zaubei, 
7.un 8.klases kolektīvam un audzinātājai Zitai Justei, 
9.klases kolektīvam un audzinātājai Inārai Kiukucānei, 
Vanesas Rudzgailes ģimenei, 
Rainera Zondara ģimenei, 
Simonas Dreimanes ģimenei, 
Keitas Kruglovas ģimenei, 
Elīnas Aleksas Ločmeles ģimenei, 
Juritas Radziņas ģimenei, 
Sintijas Šķēles ģimenei, 
Lauras Šķēles ģimenei, 
Jāņa Toma Bārbala ģimenei, 
Samantas Ūbelītes ģimenei, 
Kārļa Stroda ģimenei, 
Megijas Rauzas ģimenei, 
Jāņa un Mārtiņa Šķēlu ģimenei, 
 Pirmsskolas grupai ‘’Cālēni’’, 
Pirmsskolas grupai ‘’Sauleszaķēni’’. 

 
Konkursu rīkoja sk.U.Salmane un I.Strode 

 Vendijas Strodes datorzīmējums 

Lietišķa sapulce Degumnieku pamatskolā 

06.01.15 pulkv.O.Kalpaka  Piemiņas fonds organi-
zēja lietišķu sapulci, kuras mērķis bija ''Kalpaka atcer-
ses pasākumu'' organizēšana Madonas novadā. Sa-
pulcē piedalījās pārstāvji no Zemessardzes, Jaunsar-
dzes un Rekrutēšanas centra, Madonas novada paš-
valdības, Lubānas novada, Ošupes pagasta pārval-
des, Madonas valsts ģimnāzijas, Meirānu Kalpaka, 
Barkavas un Degumnieku pamatskolas. ''Kalpaka 
atceres pasākumi- 2015''ietvaros notiks dažādas 
aktivitātes, kur skolēniem būs iespēja pārbaudīt gan 
fizisko izturību , gan gara spēku dažādās sacensībās 
un erudītu konkursos. Skolēni cīnīsies dažādās discip-
līnās par uzvaras kausiem katrā , un arī par uzvaras 
kausiem kopvērtējumā. Pasākums noslēgsies 

6.martā 
ar NBS 
orķestra koncertu un apbalvošanu 
Barkavas tautas namā. 
Pasākumus organizē 
Pulkv.O.Kalpaka piemiņas fonds 
sadarbībā ar Madonas novada Ošu-
pes pagastu un Lubānas novadu. 
Darba grupa vienojās par aktivitāšu 
norises kārtību un laiku. Sapulces 
vadītāja, Pulkv.O.Kalpaka 
piem.fonda valdes locekle,  
Degumnieku pamatskolas 
dir.vietn.audzināšanas darbā 
E.Zaube. 



Darbs ar jauniešiem mani saista aizvien vairāk un vairāk...  
 

Kad spraigākais darba process uz mirkli ir stājis, kad dekorācijas ir demontētas, kad tērpi ir sagūluši 
skapjos, kad kopā ar skolēniem ir aplūkoti Ziemassvētku izrādes ‘’Efeja’’ video ieraksti, uz sarunu par 

un ap teātri, mēs aicinām skolas teātra pulciņu vadītāju, skolotāju Sabīni Šķēli-Stepanovu. 

 
 

Kā Jūs kļuvāt par teātra pulciņa vadītāju 
mūsu skolā? 

 
Teātra pulciņa vadītājas amatu es ieņēmu 
pēc direktores lūguma. Tas notika tāpēc, 
ka skolotāja Dace devās atvaļinājumā uz 
ilgāku laiku. 
 
Kādas bija sajūtas pēc pirmizrādes? Vai ir 

gandarījums? Kā ar stresiņu? 
 
Sajūtas pēc pirmizrādes bija fantastiskas! 
Gandarījums, protams, ka bija liels. Prieks 
par paveikto darbu, prieks par to, ka ak-
tieri bija savās lomās „iekšā” uz visiem 
100%! Ja runājam par stresu, tad pirmiz-
rādes dienā tas bija kaut kur pazudis, to 
bija aizstājis miers. Pirms tam, dažu pēdē-
jo mēģinājumu laikā gan iekšā viss 
„vārījās”. 
 

Ko domājāt izrādes laikā aizkulisēs? 
 
Domāšanai neatlika laiks, jo bija jāseko 
līdzi tekstam, gadījumā, ja kāds kaut ko 
piemirst. Bija arī jānorāda brīži, kad jāuz-
iet klasēm ar priekšnesumiem.  
Jāteic, izrādes laikā man atradās arī kāds 
brīdis, lai baudītu aktieru uzstāšanos un 
jaukos klašu priekšnesumus.  
 

Vai pašai patīk spēlēt teātri? Kādas lo-
mas ir nācies spēlēt? 

 
Patiesībā teātri esmu spēlējusi tikai skolas 
laikā. Ļoti patika uzstāties. Kad es mācījos 
pamatskolā, tad uz Ziemassvētkiem notika 
lielākās uzstāšanās. Lomu man ir bijis 
daudz, bet tādas galvenās ko esmu spēlē-
jusi ir Raiņa „Zelta zirgs” Saulcerītes loma 

un H.K.Andersena 
„Sniega karaliene” 
Gerdas loma.  
 
Kādu lomu Jūs gribētu 

nospēlēt? 
 

Par to es neesmu do-
mājusi.  
 
Vai apmeklējat teātra 
izrādes? Kura bija pē-
dējā, ko skatījāties? 

 
Pēdējā laikā tik bieži 
nav sanācis apmeklēt 
teātra izrādes, bet man 
ļoti patīk skatīties teāt-
ri.  
Mani ļoti aizrāva Zig-
mara Liepiņa un An-
dras Manfeldes muzi-
kālā drāma „Adata” – 
ļoti smaga un drama-
tiska. Pusaudžiem ir 
vērts noskatīties un 
izanalizēt dzīves vērtī-
bas… 

 
Mīļākās lugas 

un autori? 
 
Man nav tādu 
mīļāko lugu. To 
ir tik daudz, 
tāpat kā autoru. 
Es lugas nemek-
lēju pēc konkrē-
ta autora (ja 
vien tāds nav 
mērķis). Parasti 
es izlasu vairā-
kus stāstus un 
prozas darbus 
un, ja kāds no 
tiem iepatīkas 
sižeta vai leksi-
kas ziņā, tad 
meklēju šos 
darbus lugas 
formātā.  

 
Ar kādu tēlu no grāmatām Jūs sevi 

salīdzinātu? 
 
Ar Pelnrušķīti. 
 

Vai bērnībā daudz lasījāt grāmatas? 
 

Vispār bērnībā man nepatika lasīt grā-
matas. Interese par literatūru parādījās 
vidusskolas 10.klasē, tad pēc skolas 
beigšanas turpināju pilnveidot sevi Rē-
zeknes Augstskolā Filoloģijas fakultātē, 
kur izlasīju tik daudz grāmatu, ka pieti-
ka ilgam laikam. 
 
 

Jūs strādājat gan pirmsskolā, gan arī 
sākumskolas un pamatskolas posmā. 
Kas kopīgs, kas atšķirīgs, kur vieglāk, 

kur grūtāk? 
 

Jā, tā ir. Es strādāju ar dažāda vecum-
posma bērniem. Kopīgs ir bērnišķīgums 
un tas ir labi! Visu vecumu bērni un 
jaunieši ir ar savu odziņu.  
Ar mazajiem ir vieglāk tas, ka viņiem 
viss apkārt esošais ir kaut kas jauns, 
nebijis un viņi spēj priecāties par vien-
kāršām lietām! 
Sākumskolas posmā bērni ir atvērti un 
gatavi visam jaunajam, bet ir grūtāk 
sakoncentrēt viņus uz konkrētām darbī-
bām šeit un tagad.  
Ar pamatskolas jauniešiem ir ļoti inte-
resanti un sarežģīti reizē. Darbs ar jau- 
niešiem mani saista aizvien vairāk un 
vairāk...   
Viegli vai grūti tas ir relatīvs jēdziens.  
 
Vai viegli pārslēgties no darba uz dar-
bu (pirmsskola, bibliotēka, pamatsko-

la)? 
 
Nav citu variantu. Esmu iemācījusies 
nodalīt pirmsskolas dzīvi no teātra un 
bibliotēkas lietām. Protams, ir brīži, kad 
darbiņi ir sakrājušies visās jomās un tad 
ir emocionāli smagi, bet ikdienā man 
viss ir saplānots pa dienām, tā vieglāk 
organizēt savu darbu. 

Par ko bērnībā sapņojāt kļūt? 
 
Bērnībā es tētim teicu: „Ja es nebū-
šu daktere vai skolotāja, tad es 
kļūšu par šoferi!” Esmu skolotāja, 
bet medicīna man ir tuva un intere-
sē vēl joprojām, tomēr par ārstu 
nekļuvu, jo profesiju izvēles laikā 
biju sapņotāja, taču braukt ar mašī-
nu ir mans dzīves stils!  
 

 
Kādi ir Jūsu hobiji? 

 
Man ļoti patīk aktīvais sports. Vasa-
rā ar ģimeni izmantojam iespējas 
apceļot Latvijas gleznainākās vie-
tas. Braucam arī ārpus Latvijas ro-
bežām, bet pēdējos gadus atvaļinā-
jumā apceļojam dzimteni. Vēl man 
ļoti patīk mūzika – patīk gan muzi-

cēt, gan to vienkārši klausīties. 
 

Vai ir daudz brīvā laika? 
 

Cilvēks ir tāda būtne, kam vienmēr 
visu gribās vairāk. Brīvo laiku ne-
skaitu, to ir jābauda cik ir!  
 

 
Interviju sagatavoja Megija Elena Litke, 

Jānis Toms Litke, Mārtiņš Šķēls 



‘’Sauleszaķēnu’’ vakardiena, šodiena un rītdiena... 

Jaunais gads ir iesācies un tas  līdzi sev atnesis radošas idejas, 
atsaucīgākus domubiedrus-vecākus, un jaunus spēkus jauniem 
darbiem. Janvāris ir īstens ziemas mēnesis un kur tad ziemā iz-
tikt bez siltas ausaines?! Tā tapa kārtējā ‘’Sauleszaķēnu’’ izstāde 
„Interesantās cepures”, kuru realizēt palīdzēja vecāki. Paldies 
viņiem par to, ka atsaucas uz mūsu radošajām idejām!  

Paldies vecākiem arī par to, ka palīdzēja, lai janvāra 
pēdējās nedēļas tēma ”Līdzi laikam” būtu interesantāka 
un daudzveidīgāka-ļoti ātri mums grupā sāka tikšķēt vis-
dažādākie pulksteņi-sākot no lielā sienas pulkste-
ņa ,beidzot ar mazajiem rokas pulkstenīšiem.  

Šādu mini izstāžu veidošana grupiņā kļuvusi kā tradīcija, kā 
‘’Sauleszaķēnu’’ atpazīstamības zīme.  
Šajā mācību gadā tā iesākās ar novembri-„Latviešu senās 
lietas”, decembris-„Egles” un janvāris-„Interesantās cepu-
res”.  
Tuvojas Valentīndiena, kura mums ir kā Draudzības diena, 
nav tālu Lieldienas.. un atkal ‘’Sauleszaķēni’’ rīkos savu izstā-
di, lai būtu prieks gan pašiem, gan citiem. 

Par aktualitātēm pirmsskolas grupā ‘’Sauleszaķēni’’ mums  
pastāstīja audzinātāja Baiba Smeltere 

Gada nogales un janvāra notikumu virpulis 

12.12.2014. - viesojamies Lubānas vidusskolā, dalāmies pieredzē par skolā realizētajiem starpvalstu projektiem (R.Eglīte, 
H.K.Nagle, J.Šķēls, V.Strode,  
sk. D.Rubene, I.Kiukucāne, I.Strode), 
Ceļojums ‘’Pretī Ziemassvētkiem’’ ar dīzeļvilcienu un pēc tam  ar retro Bānīti  līdz Kalnienai (9 sākumskolas skolēni un sk.I.Strode), 

Dzejnieka J.Gavara 90.jubilejai veltītais jaunrades konkurss, dzejoļu sacerēšana (V.Strode), - 3.vieta, sk.D.Koļesņikova , dzejnieka 
dzejoļu ilustrēšana (M.Rauza—3.vieta, V.Strode) sk.U.Salmane, 
6.janvārī—Ticības liesmas aizdegšana pulkv.O.Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’.Piemiņas brīdis pulkv.O.Kalpaka atdusas vietā 
Lubānas novada Visagala kapsētā, 
6.janvārī— pulkv.O.Kalpaka Piemiņas fonda organizēta lietišķa sapulce Degumnieku pamatskolā, 
Labdarības izrāde ‘’Efeja’’ Degumnieku tautas namā 2015.gada 9.janvārī, 

9.klases skolniece H.K.Nagle saņem 2014.gada labākās Madonas reģiona jaunās vieglatlētes titulu šķēpmešanā, 
20.janvārī—Ziemeļaustrumu futbola līga U-9 grupā Degumnieku pamatskolā (sk.U.Meiers, 2.klases skolnieks J.T.Bārbals), 
27.janvārī— Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde basketbolā ’’B’’grupā - 2.vieta (H.K.Nagle, R.Eglīte, B.B.Juško, L.Tropa, 
A.Upeniece, sk.E.Zaube),  
Skolā atsāk darboties Jaunsargu pulciņš ( instr.L.Meistare), 

Starpnovadu vēstures olimpiāde ( J.Šķēls,sk. J.Liepiņa), 
Starpnovadu sākumskolas olimpiāde 3.klasei (J.Radziņa, E.A.Ločmele, sk. M.Bodža), 
Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde (M.Rauza, sk.D.Koļesņikova), 

Matemātikas un informātikas nedēļa skolā (sk.Z.Juste, I.Strode), 
Vācam izlietotās baterijas, 
Piedalāmies Latvijas Ornitologu biedrības izsludinātajā konkursā "Barotavas putniem no otrreiz izmantotiem materiāliem" , 

Apmeklējam izstādi ‘’Pasaulē pirmā auduma ar dzintara pavedienu stāsts’’, māksliniece Iveta Vecenāne, 
 

 
‘’Zaļā josta’’ aicina piedalīties ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU ATKRITUMU VĀKŠANAS KONKURSĀ! (sekojiet informācijai 

skolā uz plakātiem vai pie sk. M.Bodžas) 
 

‘’Zaļā josta’’ aicina—PIEDALIES FOTOKONKURSĀ ‘’MANS BRIESMĪGĀKAIS ELEKTRO ATRADUMS MEŽĀ’’ 



Matemātikas un informātikas nedēļa 
 (12.-16.janvāris) 

Pirmdiena- matemātikas diena 
Pirmdien mēs skaitījām, salīdzinājām un arī nogaršojām dažādus saldumus, piemēram,  Skittles, HARIBO, 1 GO u.c. Tā bija visforšākā un arī 
visgaršīgākā matemātikas stunda, kas vien mums ir bijusi un man liekas, katrs man piekritīs, ka viņš vēlētos šāda veida stundas katru dienu 

visos mācību priekšmetos. 
Otrdiena- informātikas diena 

Katrs bērns varēja ieiet Degumnieku pamatskolas mājas lapā www.degumniekupsk.lv un tur bija atrodams testiņš, kuru viņam bija iespēja 
izpildīt un iesūtīt sk.I.Strodei. Jūs arī varat ieiet šajā mājas lapā un pārbaudīt savas zināšanas par datoriem, internetu, programmām un citām 

lietām, kas ir saistīts ar datoriku. Visu nedēļu zīmējām dažādās zīmēšanas programmās datorā. Tapa varena zīmējumu izstāde . 
Trešdiena- matemātikas diena 

Trešdien mums bija ģeometrisko figūru diena. Katrai klasei bija jāizvelk sava lapiņa, kur nebija pateikts, bet gan aprakstīta katra figūra. Pēc 
tam tā bija jāsameklē no visām dotajām figūrām pie sienas. Kad figūra bija atrasta, skolotāja izdalīja nepieciešamo skaitu salmiņu, kā arī 

plastilīnu, un mēs varējām sākt veidot savas ģeometriskās figūras – kubu, tetraedru, ikosaedru, dodekaedru, oktaedru. 
Ceturtdiena- informātikas diena 

Gandrīz katrs esam pieraduši meklēt visu nezināmo informāciju vai nu Google vai nu wikipedia. Bet šoreiz mums bija tādi jautājumi uz ku-
riem šajās interneta vietnēs atbildi nesameklēt. Uz šiem jautājumiem atbildes bija jāmeklē klases, skolas vai pat Degumnieku teritorijā. Iegū-

to informāciju apkopojām un veidojām stilizētas prezentācijas uz papīra datoriņiem. 
Piektdiena- matemātikas un informātikas diena 

Klāt lielais matemātikas un informātikas nedēļas noslēgums. Piektdien 1.-4.kl. 5.-7.kl. 8.-9.kl. klašu skolnieki sadalījās komandās un pildīja 
dažādus uzdevumus, par kuru dažādību un oriģinalitāti rūpējās skolotājas Ineta un Zita. 

8.-9.klašu grupas rezultāti: 1.vieta- ‘’Viņš viens, viņas trīs’’ 
                         2.vieta- ‘’Olas’’ 

                                        5.-7. klašu grupas rezultāti: 1.vieta- ‘’Staņislavi’’ 
                     2.vieta- ‘’Zubrīši’’ 

                        3.vieta- ‘’Einšteini’’ 
1.-4. klašu grupas rezultāti: 1.vieta-’’Datoreksperti’ 

                               2.vieta-’’Gudrīši’’  
                                                                                                                              3.vieta-’’5 datori’’  

 Nedēļas notikumus atspoguļoja  Ralfs Bormanis                 

Hārdijas Kristiānas Nagles datorzīmējums 

Kārļa Stroda datorzīmējums 

Komandas risina matemātikas uzdevumus 

Komanda risina informātikas uzdevumu 

Keitas Kruglovas datorzīmējums 

Sintijas Slavikas datorzīmējums 

Robertas Eglītes datorzīmējums 

 
Avīzes veidotāji:  

Megija Elena Litke, Vendija Strode, Ralfs Bormanis, Mārtiņš Šķēls, Jānis Toms Litke,  
sk. Ineta Strode 

Foto: V.Strode un no skolotāju personīgā arhīva. 

http://www.degumniekupsk.lv

