
Kabata 
Degumnieku pamatskolas avīze 

Aprīļa beigas—maijs /2020(31) 

Labdien, lasītāj! 
Izaicinājumiem bagātais 2019./2020. mācību gads ir beidzies! Katram tas saistās ar kaut ko citu, bet kopumā ar daudziem padarītiem darbiem, veiksmēm un arī grūtībām.  
Esam gandarīti, ka visiem kopā izdevās nepārtraukti turpināt mācību procesu arī attālinātajā režīmā.  Tas bija diezgan sarežģīts laiks gan skolēniem, gan skolotājiem, gan 

vecākiem un visi ar nepacietību gaidīja mācību gada noslēgumu. Mīļš paldies visiem, visiem  par ieguldīto darbu šajā mācību gadā!  
Vai esi domājis, kā pavadīt vasaru? Dari to ar mērķi!  Izlasi kādu labu grāmatu, satiec lieliskus draugus, iemācies dažas labas lietas, piedzīvo ko neaizmirstamu! 

Jauku mums visiem vasaru! 
Redaktore Sintija Šķēle 

Nāc un mācies!  
Aicinām skolēnus uzsākt mācības Degumnieku pamatskolā 

2020. / 2021. m. g. 
Skola piedāvā: 

• pamatizglītības programma (21011111); speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(21015611); speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811); 

• veselīga dzīvesveida izkopšanai-nodarbības sporta zālē un peldbaseinā; 
• aktīvu darbošanos vides izglītībā, iesaistoties LVM projektā Mammadaba; 
• pulciņu un ārpusklases nodarbību iespējas: 

tautiskās dejas; 
ansamblis; 
vizuālās mākslas pulciņš; 
teātra pulciņš; 
prāta asināšanai –dambrete; 
mūzikas studija; 
datorika; 
zinātne ikdienā; 
avīžu veidotāji; 

                   pagarinātā dienas grupa u.c. 
• mācību ekskursijas; 
• izglītojošus un radošus ārpusstundu pasākumus; 
• veselīgas un dāsnas pusdienas; 
• gaišas un plašas skolas telpas; 
• logopēda pakalpojumu; 
• atbalsts karjeras izglītībā-darbība projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; 
aktivitātes projektā „Skolas soma”; 
darbība projektā -“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”; 
aktivitātes eTwinnings projektos no 1.-9.kl.; 
nodrošināts atbalsts skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā, skolā tiek organizēta pedagoģiskā atbal-
sta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā; 

skolā darbojas e-klase. 
Skola nodrošina: 
• dienasgrāmatas; 
• skolēnu nokļūšanu uz skolu un uz mājām (transporta izmaksas tiek segtas); 
• bezmaksas ēdināšanu no 1.kl.līdz 9.kl., saskaņā ar Degumnieku pamatskolas iekšējās kārtības noteikumiem; 
• internātu, internāta audzēkņiem četras ēdienreizes. 
Pieteikšanās skolā no 9: 00 līdz 14 :00 katru dienu. 
Jāiesniedz: 
Pirmklasniekiem 
• vecāku iesniegums (jāraksta skolā); 
• bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija; 
• ģimenes ārsta izziņa. 
Citu klašu skolēniem: 
• vecāku iesniegums (jāraksta skolā) 

  
Skolas administrācija T.:26439822, 28668313; 64829617. 

 

Paldies , vecākiem, pedagogiem un skolēniem par sapratni, pacietību, atbalstu un ieguldīto  dabu attālinātā mācību procesa laikā. 

 Jauku vasaru! 
Skolas direktore Daiga  Rubene 



2.lapa SAVĀDAIS ABSOLVENTU LAIKS 

Šis laiks ir tik savāds. Ierasti būtu, ja jūnija sākumā skolā būtu satraukuma pilnie devītklasnieki, kuri  gatavotos un kārtotu valsts 

eksāmenus, bet šogad tas viss izpaliek. Skola tik un tā tiek absolvēta, ir izskanējuši klusināti ‘’Zvaniņa svētki’’ un vēlēti veiksmes vēlējumi  

izlaiduma dienā. Aicinām uz nelielu sarunu mūsu šī gada absolventus: Ričardu Kramu, Ēriku Stalīdzāni un Kārli Strodu.  

‘’Kabata’’ 

Ar ko atmiņā tev paliks šī skola?      
RIČARDS:    Ar nebeidzamajām 
matemātikas stundām. 
ĒRIKA:  Ar labiem draugiem, 
skolotājām, skolas izskatu . 
KĀRLIS: Ar moderno sporta zāli, 
matemātiku un Kalpaka pasāku-
miem. 
 
Kā tev skolā pietrūka?  
RIČARDS: Vairāk cilvēku, jo 
grūti bija sporta stundās kārtīgi 
izsportoties. 
ĒRIKA: vairāk meiteņu klasē. 
KĀRLIS: Kopš pagājušā gada 
pietrūka draugu, kas jau skolu 
pabeidza.  
 
Ko no šī skolas gribētu paņemt 
uz nākamajām skolām?            
RIČARDS: Skolotājas. 
ĒRIKA: Zināšanas. 
KĀRLIS: Iemācītās manieres. 
 
Tavi mīļākie mācību priekšmeti 
skolā?             
RIČARDS: Mājturība un bioloģija 
ĒRIKA: Sports ,angļu valoda, 
mūzika. 
KĀRLIS: ģeogrāfija un bioloģija. 
 
Vai vēlies atklāt savus nākotnes plānus? Kur plāno mācīties? Par ko?  
RIČARDS:  Īsti nezinu, domāju vēl. 
ĒRIKA: Plānoju iet strādāt par pavāru. 
KĀRLIS:  Nekur tālu neesmu plānojis doties. 
 
Tavi lielākie sasniegumi mācoties Degumnieku pamatskolā?  
RIČARDS: Piedalījies vairākās sporta sacensībās un guvis pirmo vietu dambretē Madonā. 
ĒRIKA: Piedalījos Kalpaka sacensībās ar komandu. 
KĀRLIS: Sasniegumi dažādās sporta sacensībās gan individuāli, gan ar komandu. Piedalīšanās gan erudīcijas, gan vizuālās mākslas konkur-
sos mazākajās klasēs.  
 
Kuri skolas pasākumi tev visspilgtāk palikuši atmiņā? 
RIČARDS: Kalpaka sacensības. 
ĒRIKA: Skolotāju dienas, zinību dienas. 
KĀRLIS: Skolas eglītes, Kalpaka sacensības, Mikeļdienas.  
 
Kāda ir sajūta būt devītklasniekiem, būt skolas beidzējam……?  
RIČARDS: Nav izteiktu emociju, jo nejutu eksāmenu satraukumu un korona pa vidu iejaucās. 
ĒRIKA: Liels satraukums . 
KĀRLIS: Savādas sajūtas, it kā gribās ātrāk uz citu skolu, bet nav zināms, kas un kā tur būs.  
 
Tavs novēlējums skolas biedriem!        
RIČARDS: Lai veiksmīgi nākamie mācību gadi citās skolās un jauka vasara. 
ĒRIKA: Labas sekmes un vienmēr smaidu sejā ! 
KĀRLIS: Ņem no skolas, ko tā dod! 
 
Tavs novēlējums skolotājiem!       
RIČARDS: Lai citi skolēni ir vēl paklausīgāki un čaklāki nākamajos gados! 
ĒRIKA: Paklausīgus bērnus, un smaidu sejā!  
KĀRLIS: Nenogurt strādājot, būt dzīvespriecīgām un enerģiskām! 
 

Interviju sagatavoja Sintija Šķēle 
 

 

Iegādājamo individuālo mācību līdzekļu un ieteicamās  
literatūras saraksts vasarai būs atrodam skolas mājas lapā 

 degumniekupsk.lv  no 20.jūnija 



 

 

Labdien! 

Tā sākas diena, tā sākas vēstule. 

Šī vēstule ir adresēta Jums ,mani skolēni: Ērika, Kārli , Ričard. 

Jā, es zinu, to lasīs arī citi. Bet viņi to uztvers savādāk, un tikai jūs sapratīsies, ko es 

esmu domājusi ar katru vārdu un teikumu.  

Mēs esam pavadījuši kopā skaistus gadus, kuros daudz interesantu mirkļu. Pārrunā-

juši par tehniku un lauksaimniecību, biznesu, arī par ”sliktām” lietām, nu jūs jau zināt.. 

Jums  dažreiz likās , ka mācības ir bezjēdzīgas? Jums, iespējams, bija taisnība. 

Varbūt dzīvē tiešām nebūs jēgas no matemātikas tabulām, ķīmijas formulām, vēstures faktiem vai 

gramatikas likumiem… Taču skola ir jāuztver drīzāk kā trenažieru zāle smadzenēm! Arī cilāt 

hanteles taču nav nekādas praktiskas jēgas, bet muskuļi lēnām pieaug, un tie gan ir derīgi. Tā-

pat arī mācības attīsta spēju domāt , ja arī citādi tās nav noderīgas. Smadzenes Tev noderēs, 

pat ja ģeogrāfija nē. Jūsu mācības, zināšanu un pieredzes gūšana ,galvenokārt, ir jūsu darīša-

na. 

Tālākā jūsu izvēle ir patiešām svarīgs un atbildīgs lēmums. Atceraties, ir jāmēģina , 

kaut arī ir bail. Un es jums ticu, noticiet arī sev. 

Bet ir tikai viena lieta, ko es vēlējos Jums vēl teikt:”  Nebaidies nākt pie manis. Es 

esmu šeit. Paldies, ka jūs ļāvāt man ienākt savās dzīvēs un pierādīt arī to, ka manā dzīvē jūs          

esat kas vairāk kā paziņa vai parasts cilvēks, jūs esat mani bērni. 

Paldies...Vienmēr gaidīšu.. 

Jūsu audzinātāja Ināra 

2020. gada jūnijā 

Ričards parakstās labinieku  

grāmatā. 

Ērika vienmēr fiksāka par 

puišiem 

Kārlis pielaiko ugunsdzēsēju 

ekipējumu 

Mājas, ziepes, divi metri, to zin katrs Sauleszaķēns! 
    Sauleszaķēniem šis mācību gads aizritējis vēja spārniem. Unikāls, neatkārtojams ar ne-

pieredzētām situācijām un izjūtām piepildīts. Arī Sauleszaķēnu dzīves ritms tika mainīts, 

vīruss mūsu dzīvēs ieviesa savas korekcijas. Kļuvām par ‘’paliec mājās’’ supervaroņiem, 

kas uzveic vīrusu, paliekot mājās. 

    Strādājām attālināto mācību režīmā, kas no sākuma visus biedēja ar savu neziņu. Bet, 

galu galā, izrādījās interesants un patīkamām emocijām piepildīts laiks. Skaitījām, lasījām, 

rakstījām, līmējām, muzicējām, sējām, utt. Bērnu izdoma un radošums pārsteidza! 

   Palikt mājās un necelties no rīta uz dārziņu- katra bērna sapnis. Sauleszaķēni par to nes-

kuma un izbaudīja pavasari. 

   Maija vidū sajutām atkalredzēšanās prieku, iespēja teikt „Labrīt!”, satikties veseliem un 

mācīties gribošiem. Bērniem, kas rudenī uzsāks gaitas pirmajā klasē, pašlaik un visu jūni-

ju, notiek aktīvs mācību darbs, lai skolas solā sēstos gudri un zinoši. Jaunie pirmklasnieki: 

Alise Laima Belova, Džeimss Jānis Zeps, Jēkabs Mālnieks, Mareks Kvitovs. 

    Novadījām, mūsu lielajiem draugiem, 9. klasei mini eksāmenu. Absolventi to izturēja un pierādīja, ka ir gatavi jauniem izaicinājumiem. 

    Sauleszaķēni vēl veselīgu un piedzīvojumiem bagātu vasaru! 

 

Audzinātājas – Gunita un Arnita 

‘’Kabata’’ 3.lapa 


