
 
Sākoties jaunajam darba  cēlienam, skolēniem 

gribam vēlēt saglabāt 1.septembra un mācību sā-
kuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku 

visa gada garumā. Vecākiem  pacietību un izturī-
bu, sapratni un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt 

grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā! 
 
 
 

Priecīgu un pozitīvām emocijām pilnu  

Zinību dienu! 
 

Lai visiem izdevies, pieredzes bagāts un skaists 
šis Jaunais mācību gads 

Mācību priekšmeti un skolotāji! 
Latviešu valoda—SABĪNE ŠĶĒLE STEPANOVA 

Literatūra—SABĪNE ŠĶĒLE STEPANOVA 

Angļu valoda—INĀRA KIUKUCĀNE 

Krievu valoda– INĀRA KIUKUCĀNE 

Matemātika—ZITA JUSTE 

Dabas zinības— 

Latvijas vēsture– JANĪNA LIEPIŅA 

Pasaules vēsture—JANĪNA LIEPIŅA 

Mūzika—INETA STRODE 

Vizuālā māksla—UNA SALMANE 

Sports—EDĪTE ZAUBE 

Mājturība un tehnoloģijas—UNA SALMANE/AINIS KLIŠĀNS 

Sociālās zinības—EDĪTE ZAUBE 

Ētika—  

Bioloģija—SARMĪTE SOLOVJOVA 

Ģeogrāfija—MUDĪTE BODŽA 

Ķīmija—SARMĪTE SOLOVJOVA 

Fizika—ZITA JUSTE 

Informātika— 

OBLIGĀTA PRASĪBA-  

APVĀKOT  

SAŅEMTĀS MĀCĪBU 

GRĀMATAS! 

KAS VECĀKIEM JĀPAVEIC  PIRMAJĀ SKOLAS DIENĀ!? 

1. pusgadā plānotais: 

1. Jāuzraksta iesniegums par pašvaldības apmaksā-
tām brīvpusdienām 

         (5.-9.klase) 
1. Jāparakstās par skolēnu datu reģistrēšanu Valsts 

izglītības informācijas sistēmā. 
2. Jāparakstās par atļauju skolas mājas lapā ievietot 

bērnu fotogrāfijas. 
3. Jāuzraksta iesniegums elektroniskajai skolas videi: 

e-klasei.(1.klasei un tiem, skolēniem un vecākiem, 
kuri ir aizmirsuši iepriekšējo paroli vai ir mainījies 
telefona numurs) 

5. Kopā ar bērnu jāizlemj un jāuzraksta iesniegumi 
ārpusstundu aktivitātēm. 

6. Pie audzinātāja jāsaskaņo dzīvesvietas dati un ve-
cāku kontakti. 

· Zinību diena 
· Karoga svētki ''Liepsalās''- 8.un 9.septembris 
· Miķeļdienas gadatirgus 
· Skolotāju diena 
. · Skolas Karoga svētki 
· Mārtiņdiena-10.novembrī 
· Tēvzemes nedēļa 
· Adventes laiks skolā 1.decembra līdz 21.decembrim 
· Baltais rīts 
· Ziemassvētku rūķu darbnīcas 
· Ziemassvētku eglīte, balle , 
 

Un citi  mācību un audzināšanas pasākumi . 

Tava klases audzinātāja šogad būs  

EDĪTE ZAUBE 

Neskaidrību gadījumā ar viņu var sazināties pa  

telefonu: 26400999 

2017./2018.mācību gads 



 

IEVĒRĪBAI!!! 

Izglītojamā pārcelšana nākamajā klasē 
 Izglītojamo pārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā 
klasē, ja izglītojamais: 

 visos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, 
no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas 
nav zemāks par četrām ballēm, vai attiecīgi aprakstošo 
vērtējumu 1.–3. klasē normatīvajā regulējamā noteiktajos 
mācību priekšmetos; 

 ir saņēmis ne vairāk kā vienu pēcpārbaudījuma vērtēju-
mu, kas ir zemāks par četrām ballēm. 

 

SKOLĒNS DODAS MĀJUP AR SKOLAS „BUSIŅU”! 

SATIKSMES AUTOBUSU, BRAUCOT AR TALO-

NIEM, DRĪKST IZMANTOT TIKAI TAD, JA VECĀ-

KI IR SASKAŅOJUŠI AR SKOLAS ADMINISTRĀ-

CIJU, SKOLAS DEŽŪRSKOLOTĀJU VAI AUDZI-

NĀTĀJU!SAUDZĒSIM SKOLAS LĪDZEKĻUS! 

KĀRTĪBA, KĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS   

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

Tautisko deju pulciņš 1.-4.kl.un 5.-9.kl.(sk.D.Rubene) 
Vizuālās mākslas pulciņš 1.-9.kl (sk.U.Salmene) 
Dambrete 1.-9.kl. (sk.S.Solovjova) 
Teātra pulciņš 1.-4.kl.un 5.-9.kl. (sk.Z.Juste) 
Modernās mūzikas studija 1.-9.kl. (sk.I.Strode) 
Mazpulki/ Līdzpārvalde 4.-9.kl. (.sk.E.Zaube) 
Koriģējošā vingrošana 1.-7.kl. (sk.E.Zaube) 
 Avīzes pulciņš „Kabata” 1.-9.kl.(sk.IStrode) 
 Futbols 1.-5.kl. (sk.U.Meiers) 
Vokālo ansambļu programma 1.-4.un 5.-9.kl.(sk.I.Strode) 
Jaunsargi (sk. S.Kļaviņš) 
 

1. Ja izglītojamais nevar ierasties skolā, vecāki (norādot bērna uzvārdu un 
klasi) par to informē (laikā no plkst.8:45) klases audzinātāju vai skolas 
direktores vietnieci mācību darbā, direktori, dežurantu.:  
1.1. zvanot pa tālruni – 64829617, 29140644 
1.2. nosūtot īsziņu –29140644, 
1.3. nosūtot e-pastu –degumnieki.skola@tvnet.lv 
1.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts klases audzinātājam.  
2. 1.-4.klases izglītojamā vecāki par bērna neierašanos informē klases 
audzinātāju.  
3. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (slimības, ģimenes 
apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā izglītības 
iestādei jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums.  
4. Sākoties pirmajai mācību stundai, pedagogs reģistrē neieradušos 
izglītojamos un nodrošina neieradušos izglītojamo saraksta iesniegšanu 
direktores vietniecei mācību darbā.  
5. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu un nav 
informācijas par neierašanās iemeslu, KLASES AUDZINĀTĀJA 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā 
veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu 
izglītojamā neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu SKOLAS  
KAVĒJUMU UZSKAITES LAPĀ..  
6. Ja izglītojamais nav ieradies uz kādu nākamo (ne pirmo) mācību stundu un 
nav informācijas par neierašanās iemeslu, pedagogs nekavējoties par to 
informē KLASES AUDZINĀTĀJU VAI SKOLAS ADMINISTRĀCIJAS 
PĀRSTĀVI. Klases audzinātājs  nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas 
laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās 
ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu, izdarot 
atbilstošu ierakstu skolas kavējumu uzskaites lapā.  
7. Ja izglītojamajam semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti 
kavētas mācību stundas, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstveidā vai 
elektroniskā veidā informē Ošupes pagasta  pārvaldes sociālo darbinieci, lai tā 
atbilstoši savai kompetencei koordinētu izglītības iestādes neapmeklēšanas 
cēloņu novēršanu. 
8. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla 
neapmeklē izglītības iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst 
pašvaldības kompetentajām iestādēm, izglītības iestāde par to informē Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.  
9. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem 

iekšējiem noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu. 

Izstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem 2011.gada 1.februāra Nr.89 
 „Kartībā, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus,  

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 
 attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. 

2017./2018. mācību gada un mācību semestru 
sākuma un beigu laiki: 

Mācību gads sākas 2017. gada 1. septembrī, bet beigsies 2018. 
gada 31. maijā (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem 
mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudī-
jumu nokārtošanas - 14. jūnijā.  
 
Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas: 
rudens brīvlaiks no 2017.gada 23. līdz 27. oktobrim; 
ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. 
janvārim; 
pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. līdz 16. martam  
vasaras brīvlaiks no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam . 
Papildus brīvdienas 1.klasei no 5.-9. februārim. 

VECĀKU IEVĒRĪBAI! 

I.11.Skolā ir vienotas prasības ikdienas un svētku apģēr-
bam: 

11.1. skolā skolēns ierodas tīrās un kārtīgās drēbēs, virs-
drēbes atstāj garderobē, valkā tīrus apavus; 

11.2. skolas telpās uzturas bez galvassegas; 
11.3. nevalkā tādas rotaslietas, kas var apdraudēt skolēna 

un citu cilvēku veselību; 
11.4. ģērbjas tā, lai nav redzama apakšveļa, izvēlas tādu 

apģērbu, lai nav atkailināts vēders, mugura, krūtis; 
11.5. uz apģērba nedrīkst būt cilvēka cieņu aizskaroši 

uzraksti un attēli, kas reklamē kaitīgus ieradumus, vardarbī-
bu, pornogrāfiju un tamlīdzīgi; 

11.6. svētkos ierodas lietišķā stila apģērbā; 
11.7. uz skolas pasākumiem: skolas Karoga svētki, Lāč-

plēša diena, LV gadadiena, Baltais rīts, Pieņemšana pie 
vadības, kā arī citos pasākumos, kuros tiek prezentēta skola, 
skolēnam skolā jāierodas lietišķā apģērbā, kura krāsas ir 
balts, melns, tumši zils; 

11.8. „Patriotu nedēļā”, katram vecākam jānodrošina sa-
vam bērnam sarkanbaltsarkanā lenta. Lenta nēsājama katru 
dienu. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2014. Skolas padomes 
sēdē Nr.1 lēmums Nr.3; apstiprināti ar Degumnieku pamat-
skolas direktores rīkojumu 28.11.2014., Nr.1-9/14/52, stā-
jas spēkā 2015.gada 1.septembrī) 

III Mācību stundās 
 
61. Uz sola jānovieto piederumi tikai kārtējai mācību 

stundai. Mobilajam telefonam jābūt izslēgtam un jāatrodas 
tam paredzētajā vietā-TELEFONU KASTĪTĒ, kas atrodas 
pie skolotāja. Jebkura veida citai elektroierīce, kas nav ne-
pieciešama mācību procesa nodrošināšanai, jāatrodas skolē-
na somā! 

Skolēniem no 1.-4.klasei bezmaksas ēdināšana no valsts 
budžeta. 

47.Degumnieku pamatskolas skolēniem no 5.-9.klasei tiek 
piešķirti bezmaksas ēdināšanas pakalpojumi no pašvaldības 
budžeta, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

47.1. skolēna vecāks katra mācību gada sākumā aizpilda 
rakstisku iesniegumu izglītības iestādes direktoram, ja sko-
lēns ir atteicis vai skolas administrācija uz laiku ir apturēju-
si pašvaldības apmaksāto komplekso pusdienu saņemšanu 
vecāks atkārtoti raksta iesniegumu par pašvaldības apmak-
sāta ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu  

47.2. skolēnu var atskaitīt no pašvaldības apmaksāto pus-
dienu saņemšanas, šādos gadījumos: 

47.2.1.pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neiz-
manto vairāk kā trīs dienas 

47.2.2. skolēns necienīgi izturas pret ēdienu 
47.2.3. skolas vadībai ir tiesības apturēt apmaksātos ēdi-

nāšanas pakalpojumus uz laiku, ja vecāks nepiedalās skolas 
un pārvaldes organizētajos līdzdarbības pasākumos. 

47.3. skolas vadībai ir tiesības apturēt pašvaldības apmak-
sātos ēdināšanas pakalpojumus uz laiku līdz vienam mēne-
sim, ja skolēns vairākkārtīgi pārkāpj skolas iekšējās kārtības 
noteikumus 

 
(Izraksts no Degumnieku pa-

matskolas iekšējās kārtības  
noteikumiem) 

 
 

Vecāki, kuru bērni izmanto skolas  

internātu: 
 Jāparakstās par Iekšējiem noteikumiem; 

 Jānoslēdz līgums; 

 Samaksa par ēdināšanu (brokastis, launags, va-

kariņas) pēc fakta; 

 Skolēnam, kurš atrodas internātā nepieciešami 

savi mazgāšanās piederumi, dvielis. Maiņas ve-

ļa, maiņas apavi, maiņas apģērbs. Mācību piede-

rumi nedēļai. 


