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Sveiki pavasarī! 
Sācies pavasaris - atmostas daba. 

Pavisam drīz, kā jau katru gadu, piedzīvosim 

brīnišķīgās dabas pārvērtības.  

Zibenīgi paskrējis īsākais mēnesis- 

februāris un nemanāmi noslēdzies marts. 

Februārī, savā stilā, atzīmējām, Valentīndienu, 

jaunāko klašu skolēni izpaudās cepuru 

gatavošanas meistarībā un kopā ar vecākiem 

gatavoja ļoti gaumīgas un netradicionālas 

putnu barotavas. Skolā norisinājās dzejas 

pēcpusdiena, daudz dejojām, jo gatavojamies 

deju skatei. Martā mums bija dota nedēļa 

atelpai, lai uzkrātu jaunus spēkus un turpinātu 

mācīties ar dubultsparu. Pirms došanās nedēļu 

garajās brīvdienās, mūsu skolā notika muzikāli 

izklaidējošā Popiela. Starp konkursiem, 

olimpiādēm un pasākumiem mums vēl 

jāpaspēj apgūt zināšanas un iegūt vērtējumus 

mācību priekšmetos , neaizmirstot baudīt 

pavasara saulīti. Līdz gada beigām atlicis 

pavisam nedaudz, tāpēc ir jāsaņemas, lai ilgi 

gaidīto vasaras brīvlaiku varam sagaidīt ar 

labiem sasniegumiem mācībās, konkursos, 

olimpiādēs, sacensībās.   

Pavasaris ir laiks, kad ikvienam gribas kļūt 

labākam, uzsākt jaunus darbus, realizēt pa 

ziemu izsapņotus sapņus! 

Vendija 

Militarizētā nometne Igaunijā 
Degumnieku jaunsargu 220. vienībai bija dota iespēja 

braukt uz Igauniju Raplun Kehtas skolu. Protams, izmantojām 

un nenožēlojam, jo lieliski atpūtāmies, pasportojām un ieguvām 

jaunus, lieliskus draugus ar kuriem turpinās saziņa internetā. 

Nometne bija interesanta, manas domas ir tikai tās labākās. 

Sajūtas bija vienreizējas ,jutos gaidīta. Neprotot igauņu 

valodu ,bija dīvaini, bet par visu bija padomāts. Lai mums būtu 

vieglāk saprast, tulkoja angļu un krievu valodā. Skolēni 

lielākoties ar mums sarunājās angliski. Iemācījāmies dažus 

igauņu vārdus. Mācījām viņiem vārdus latviešu valodā. 

Igaunijā gan bērni, gan pieaugušie ir ļoti saprotoši un draudzīgi. 

 Nometnē darbojāmies dažādās darbnīcās: mācījāmies 

orientēties apvidū, pirmās palīdzības nodarbībās saitējām rokas 

un kājas, imitējām pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem, 

darbnīcā ‘’112’’ ugunsdzēsēji mācīja, kā nodzēst uguni, kā arī, 

uzzinājām kā Igaunijas teritorijā rīkoties, ja noticis negadījums, 

protams, līdzīgi kā pie mums. Nodarbībā izspēlējām situāciju 

spēles, rokdarbu darbnīcā iemācījāmies veidot dāvanu 

maisiņus. Piedalījāmies vakara pasākumā ‘’Kaitseliit’’, kurā 

par tituliem sacentās piecas meitenes un pieci zēni. Ar interesi 

vērojām talantu šovu, kas noritēja mīlīgā gaisotnē. Žūrija 

noteica uzvarētāju. Manuprāt, katrs bija sava veida uzvarētājs 

un gandarīts par savu ieguldīto darbu.  

Nometnes noslēgumā  igauņu draugiem dāvinājām mūsu 

tautas iecienītu dziesmu un saldumus. 

Saku paldies, savu grupas biedru vārdā, visiem ,kuri deva 

iespēju paviesoties ‘’Kaitseliit’’ nometnē Igaunijā .Paldies par 

organizēto ekskursiju skolotājai, Pulkveža Oskara Kalpaka 

piemiņas fonda valdes pārstāvei  Edītei Zaubei , paldies  

jaunsargu vadītājai Litai Meisterei, paldies Rekrutēšanas un 

jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas 

vadītājam  Jurim Lelim par atbalstu foršās ekskursijas 

organizēšanā. Ceram, ka būs vēl šādas iespējas. 

 

 Beāte Beatrise Juško 



Nekas ne no kā nerodas 
No janvāra līdz martam mūsu skolā un arī kaimiņskolās norisinājās pulkveža O.Kalpaka atceres pasākumu  cikls. 

Lielu devumu pasākumu organizēšanā gadu no gada iegulda mūsu skolas skolotāja Edīte Zaube. Pēc saspringtāka 

laika posma ir iestājusies neliela atelpa, tādēļ 

nolēmām aicināt skolotāju uz sarunu . 

Kur Jūs esat dzimusi un pavadījusi savus 

skolas gadus? 

Rakstniece Anna Brodele un   Latvijas 

medicīnas pamatlicējs Pauls Stradiņš ir 

dzīvojuši vietā, kur es piedzimu -Viesīte ir  

mana dzimtā pilsēta. Pamatizglītību ieguvu 

Viesītes vidusskolā. 

Kādu Jūs sevi atceraties kā skolnieci? 

Meitene ar divām biželēm, kautrīga, kurai 

patika mācīties un patika  piedalīties 

dažādās skolas aktivitātēs. 

Lielākās atziņas ko esat guvusi no savas 

ģimenes? 

Darbaspars, optimisma gars. Iet un darīt, 

negaidīt, kad darbs padarīsies. Nekas šajā 

dzīvē nav nejauši, nekas šajā dzīvē nav par 

velti, mēs satiekamies, lai tiktos un atstātu  

jaunas saknes. 

Ko no Jūsu skolas laika vajadzētu ieviest 

mūsu skolas laikā?  

Daudzas lietas jau ir. Taču, skolas formas 

disciplinētu ne tikai izskatu, bet arī prātu 

ikvienam. Noteikti valstiskā līmenī būtu 

jādomā par ‘’lauciņiem ‘’ pie skolas, 

skolēni iemācītos strādāt: sēt, audzēt, kaplēt 

- galu galā, tas stabilizētu naturālo 

saimniecību attīstību, labklājību. Pašu 

audzēts ir veselīgāks. Viss jau ir izdomāts 

pirms mums. Kādreiz darba prieku vairāk 

mācīja ģimenēs, tagad...? 

Ģimenes mācība- man šķiet būtu pašā 

laikā! 

Kādi bērni bija toreiz un kādi ir tagad?  

Bērni visos laikos ir un paliek  bērni. Toreiz 

dators pat sapņos nerādījās, tagad ar datoru 

pat uz balli iet. 

„Tā svece, kas mums katram degta, ir tēva 

un mātes iedegta 

Un kāds  nu kurais esam-, 

Tā caur dzīvi šo savu gaismiņu nesam’’. 

Lūdzu nosauciet trīs mūsdienu lielākās 

problēmas? 

Daudzi cilvēku izbraukuši  uz  ārzemēm, 

nevēlas atgriezties , jo Latvijā nav darba, 

nevar pietiekoši nopelnīt. 

Valdībā ir par maz eksakti domājošu  un 

pašaizliedzīgu, valstiski domājošu cilvēku. 

Valdība solās domāt par tiem, kuri 

izbraukuši. Kad sāks domāt par tiem, kuri 

šeit palikuši , kuri  strādā un cenšas 

izdzīvot? 

Globālā sasilšana, atdzišana, pašsaprotami,  

ietekmēs arī Latviju.  

Lūdzu nosauciet trīs lielākās mūsdienu 

veiksmes? 

Mēs esam NATO  pasargāta valsts. 

Valsti atpazīst pasaulē , to veicina mākslas , 

sporta talanti . 

Jaunieši spēj konkurēt darba tirgū. 

Kas ir Jūsu 

autoritāte? 

Noteikti - 

spēcīga 

gara 

cilvēki, 

GODA 

cilvēki ! Ir 

vairāki, 

kam gribētu līdzināties, no kuriem smeļos atziņas, parunājos, un ,spēka 

pilna ,tālāk savu krustu nesu. 

Kas Jūs ir mudinājis darboties bērnu patriotiskās audzināšanas jomā? 

PĀRLIECĪBA, ka nekas -ne -no- kā- nerodas! Arī domubiedri un 

atbalstītāji. 

Kā izpaudās patriotiskā audzināšana Jūsu skolas laikā?  

Vislabākajā nozīmē, atceros savus skolotājus, īpaši dzīvesgudros , 

prasīgos un stingros! Paldies, Viesītes skolai ! 

 Mans skolas laiks, kad Latvija bija  viena no daudzajām PSRS 

republikām. Tā laika ideoloģija bija stiprināt lielo Krievzemi. Mācīja  

augt par pilsoni, kura galvenais uzdevums –labi mācīties, labi strādāt, labi 

uzvesties. Katram vecumposmam bija savi uzdevumi, pienākumi: ja labi 

mācījies uzņēma oktobrēnos. Oktobrēni ir labi bērni, kuri labi mācās un 

prot labi uzvesties. Visiem oktobrēniem piesprauda nozīmītes ar 

Vladimira Iļjiča Ļeņina ģīmetni. Pozitīvais varonis  toreiz bija Volodja 

( V.I.Ļeņins) , savulaik, skolā bija labi mācījies, labi uzvedies, visiem 

bērniem jāņem piemērs, jātiecas uz labo. Piektajā klasē uzņēma pionieros, 

tad nu bija vēl interesantāk, pienākumi labi mācīties un labi uzvesties, 

pētīt vēsturi. Pētot vēsturi, katrai klasei vajadzēja pieņemt kāda varoņa 

nosaukumu savam klases pionieru  pulciņam, piemēram, Imanta Sudmaļa 

vai kāda cita varoņa, kurš bija cīnījies Lielajā Tēvijas Karā. Kādu 

izvēlējāmies mēs, es tā īsti neatceros, bet atminos, ka mūsu klase  

sarakstījās  ar profesora  Paula Stradiņa dēlu Jāni Stradiņu. No piektās līdz 

pat septītajai klasei rakstījām vēstules, tad nomainījās audzinātāja, kura 

nemācīja vēsturi, bet dziedāšanu. Tā arī aizdziedājāmies, līdz mūs uzņēma 

komjaunatnē. Komjaunietis- ir jaunietis, kuram ir  tikai labas sekmes 

mācībās , jaunietis ,kurš prot uzvesties skolā un sabiedriskajās vietās, 

jaunietis, kurš rūpējas par mazākajiem. Vecāko klašu skolēniem bija 

jāuzņemas šefība par mazākajiem. Jārāda piemērs visur un vienmēr. 

Dzīve bija interesanta, saturīga, protams ar tā laika ideoloģisko pieskaņu. 

Par Latvijas vēsturi nerunāja neviens, izņemot garā stipros un drosmīgos. 

Tādi bija daži skolotāji un sabiedriskie darbinieki, kuri prasmīgi mācēja 

savās stundās un rakstos ievīt patiesos notikumus un patiesos stāstus par 

Brīvības cīņām Latvijā. Mans tētis bija leģionā, par to viņš nekad 

nestāstīja, lai mums bērniem nebūtu liekas problēmas ar tā laika varas 

vīriem. Un nemaz jau tā par Brīvu Latviju neviens  70.gados atklāti 

nerunāja, vienīgi ārzemēs, tur gan visi nosodīja Krievijas lielvalsti par 

Baltijas okupēšanu.  Tad  bija tāds radio „Amerikas balss’’. Klausīties to 

nedrīkstēja, bija aizliegts. Kāpēc? Nu tāpēc, lai mēs nekad īsti neuzzinātu, 

kas notika Latvijā; lai nerunātu par to ,kas notika 1941. gada 25.martā  un 

citiem vēstures faktiem.  Bet viens gan no tā laika faktiem ir atzīstams - 

bērnu audzināšana: aktivitātes atbilstoši vecumposmiem, stingri, strikti, 

masveidīgas vispār attīstošās aktivitātes obligātas visiem. Talanti vienmēr 

spēs pacelties augstāk, ja vien nenobīsies no darba. Daudz lika strādāt 

patstāvīgi- lasīt, pētīt, adīt,  vadīt, dziedāt, dejot, mācīja uzvarēt un mācīja 

prast zaudēt, mācīja un mēs tam ļāvāmies. Iemācīja uzņemties atbildību, 

būt atbildīgam. Rūdīja fiziski, rūdīja garīgi.  

2.lapa 



Kura ir Jūsu sapņu zeme? 

Maljorka. Holivuda, bet ja nopietni , tad 

aizceļot gribu uz Austrāliju un Ameriku. 

Esmu ielūgta ciemos  uz Grieķiju. 

Bez kā Jūs nevarat iedomāties savu 

dzīvi? 

Bez kritiķiem, jo tad būtu garlaicīgi... 

citiem!    

Manas    dzīves balsts ir mans vīrs un    

dēli! 

Kā jūs aizsākāt darboties pulkveža 

Oskara Kalpaka piemiņas fondā?  

Mani izraudzīja, tad nu tiem ,kas to 

darīja, paldies!   

Pagastvecis Dz. Kozulis, Ā.Kalpaka 

uzticējās. Valsts militārās Madonas nod. 

vadītājs Āriņš un NBS kult.daļas 

vad.E.Sondoviča bija labi  padomdevēji, 

īpaši grūtajos brīžos, organizējot un 

vadot pasākumus pulkveža Oskara 

Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’. 

Darba vieta Degumnieku pamatskolā 

atbalstīja. Toreizējā skolas direktore 

I.Logina akceptēja, jo acīmredzot, 

saredzēja ,ko vitāli nozīmīgāku, nekā 

apkārtējā sabiedrība. Skarbi tas skan, bet 

Kalpaka’’ Liepsalas ‘’vietējiem 

iedzīvotājiem radīja daudz jautājumus. 

Runāja par personības kults vietu, runāja 

par ārzemnieces naudu, bet tikai retais 

spēja saredzēt patiesās vērtības– 

Brīvības cīņu nozīmi, atbalsi– 

patriotismu. 

 Bēdīgi, ka dažus deputātus nācās 

pārliecināt, ka ir lietas, ko nevar izmērīt 

vai pārvērst naudā, dažas lietas ir 

pārākas par visām– vērtības. Te ir runa 

par vērtībām, par kurām karavīri atdeva 

dzīvības. 

Biju ar tiem, kas saredzēja, biju un esmu 

ar tiem ,kas saredz, lai cik arī ērti vai 

neērti tas būtu. 

Pārliecība, par vērtībām ,ir mans 

vadmotīvs. Pārliecība, ka katrā zemē ir 

jārunā valsts valodā, jāciena sevi, savu 

zemi. Jādara katram tas, ko vislabāk 

prot, jāpriecājas par labi paveikto, 

noturēto, izauklēto, sasniegto. Pārliecība, 

ka‘’Liepsalās’’ reiz dzīvojis cilvēks, kas 

Latvijas jauniešiem ir pozitīvs piemērs , 

ka Ārijas iesāktās tradīcijas  ir jānotur, 

lai ko arī tas prasītu. 

Ar kādām problēmām Jūs saskaraties 

organizējot  pulkvedim Oskaram 

Kalpakam veltītos piemiņas 

pasākumus?  
Dz.Kozulis  ir atstājis labu piemēru, kā 

pagastvečiem  jārūpējas par garīgām 

lietām-  jāatbalsta  izglītība. Tad nu katrs 

nākamais vadītājs, to ir respektējis . 

Prieks, ka pašreizējais pagasta pārvaldes 

vadītājs A.Šķēls un skolas direktore  

D.Rubene maksimāli atbalsta un dara 

visu, lai problēmu nebūtu. 

turpinājums no 2.lpp. 

 

Kā Jūs jūtat atgriezenisko saikni no 

bērniem? 

Vispirms jau no saviem dēliem, kā 

atzinību par pavadīto laiku dažnedažādās 

aktivitātēs.  

Skolēni atgriežas, atceras. Redzu, kā  

audzēkņi audzina savus bērnus. 

Gandarījums ir, bet īstu audzināšanas 

rezultātu mēs redzēsim tikai pēc gadiem. 

Ja būtu iespēja ceļot laikā ko jūs jautātu 

vai teiktu pulkvedim Oskaram 

Kalpakam? 

Karavīr, Tev taisnība, tas visu spēj, kas 

tic! 

Interviju sagatavoja Linda Kalniņa 

POPIELA 2015 
Šogad jau otro gadu Degumnieku pamatskolā norisinājās pasākums „POPIELA 

2015”. Jau par tradīciju ir kļuvis, ka 
šo pasākumu vada skolotājas Zitas 
Justes audzēkņi, šogad tie bija 
septītie un astotie. Šogad mūs 
priecēja 10 priekšnesumi kuros 
dalībnieki tēloja lācīšus, hokejistus , 
kovbojus, mīlētājus, trakulīgus 
skolniekus un pat vecas tantiņas.  
Visus priekšnesumus vēroja žūrija 
(I.Melngaile, A.Vaska, J,Vaskis, 

E.Dreimane, D.Rubene), kura pēc tam sadalīja vietas un nominācijas. 
1.vieta - pirmsskolas grupai ‘’Sauleszaķēni’’ par priekšnesumu ‘’Sekundes’’. 
2.vieta - 1.klasei par dziesmu miksli ‘’Par mīlestību’’. 
3. vieta - 2./4.klasei par priekšnesumu ‘’Balle Baložos’’. 

NOMINĀCIJAS 
Viktoram Serečenko un Jānim Šķēlam -’’Hokejs rullē!’’, par priekšnesumu  

‘’Zemgus Girgenson ‘’. 
3., 5.un 6.klases 

meitenēm  - ‘’Viss pa 
gaisu’’, par priekšnesumu  
‘’Break the  rules’’. 

3.klasei -
’’Pikantākais 
priekšnesums’’ - dziesma 
‘’Waka waka’’. 

5.,6.klasei’-
’Pārsteiguma moments’’ - 
dziesma ’’ Gummy bear’’un 
‘’Party For Everybody’’. 

7.klasei - ‘’Enerģijas 
lādiņš’’ - dziesma ‘’Pa fikso’’. 

8.klasei -’’Šok-šovs’’ - diesma ‘’Ponytail’’. 
9.klase—’’Dejošana+prieks =dejotprieks’’ - dziesmu mikslis ‘’Esi kustībā’’. 

K.Putniņai un 
T.Jaudzemama žūrija 
piešķīra savu 
simpātijas nomināciju. 
Paldies dalībniekiem, 
skatītājiem un žūrijai. 
Tiksimies Popielā 
2016! 

 
Informāciju 
atspoguļoja 

 Ralfs Bormanis 

3.lapa 



4.lapa 

Saules zaķēnu pavasaris 

Vēl tikai nesen mēs priecājāmies par ziemas cepuru izstādi, kalām plānus par Draudzības dienas atzīmēšanu un Lieldienas 
kopā ar pavasari likās tik nesasniedzamas, bet šodien tas viss jau ir pagājis, vienus svētkus nomaina citi , dažādas emocijas un 
pārdomas. 

Bet kā tad mums gāja, Draudzības dienu un pavasari sagaidot? Draudzības diena pagāja zem īstas DRAUDZĪBAS zīmes, 
jo ar mazajiem kaimiņiem „Cālēniem” gājām labi pazīstamās latviešu rotaļās ar kuru palīdzību mēs kļuvām atraisītāki, draudzīgāki 
un izpalīdzīgāki. Tāds bija rotaļu vēstījums. Savas tās dienas pozitīvās emocijas mums bija iespēja iemūžināt, jo darbojās 
Draudzības dienas fotostudija, ko bērni (arī pieaugušie) ar lielu interesi un aktiermākslas talantu izmantoja. 

Ar ļoti pozitīvām emocijām un pozitīvu lādiņu mūs piepildīja skolas pasākums „Popiela”, kurā mēs uzstājāmies ar grupas 
Musiqq dziesmu „Sekundes”. Pēc ilgākiem gadiem, tas bija kā pārbaudījums man - debija dejas soļu izveidē. Ivetai („Saules 
zaķēnu” sk. palīgam) dejošana kā izaicinājums un mūsu Sauleszaķēniem tas bija kā apstiprinājums :”Ja mēs gribam, tad mēs 
varam!” 

Tuvojoties Lieldienām ,likās-viss ritēs kā parasti-runāsim un darbosimies ar visu, kas saistīts ar un ap Lieldienām, 
bet...1.APRĪLIS! Tas mūs pārsteidza nesagatavotus, jo pie mums uz pārbaudi ieradās 1.aprīļa Klauns ar savu komandu, kurš, tikai 
pēc sev zināmas sistēmas, pārbaudīja, vai Sauleszaķēni tiek uz 1.klasi vai uzreiz uz pēdējo! Atbildes mēs vēl nezinām, jo Klauns 
tās apkopos un dos zināmus 26.maijā, kad tiek plānots pateikt „Atā!” lielākajiem mūsu Sauleszaķēniem.  

Pavasari esam sagaidījuši un Lielo dienu esam pavadījuši, tāpēc novēlu- katru dienu pavadīt ar gaišām domām un piepildīt 
ar labiem darbiem, jo nav tālu siltākie un mīļākie svētki gadā-Māmiņdiena. 

Pavasaris, tāpat kā Sauleszaķēni, spēlējas ar mums, tāpēc beigšu Maksa un Morica stilā: "Vēl viens nedarbs nu ir beigts, 
bet jau nākamais tiek steigts!" 

Pirmsskolas grupas ‘’Saules zaķēni ‘’audzinātāja Baiba Smeltere 

1.aprīlis-Joku diena 

Kurš gan nezin, kas notiek 1. aprīlī?! Mānāmies cik tik jaudas ! Smejamies līdz asarām. 

Pie mums viesojās Klaunene ar saviem klaunēniem un šajā jocīgajā dienā  gādāja par to, lai skolā nebūtu pavisam 

parasti. Stundās skolēniem un skolotājiem , arī skolā sastaptajiem darbiniekiem tika pārbaudīta erudīcija ar pavisam 

dīvainiem jautājumiem, piemēram, kurš rāda mēli, kad tam saspiež asti (zobu pasta), ko saka nulle, kad satiek 

astotnieku (tu šodien esi aplicis jostu), kāpēc gorillam ir lielas nāsis (tāpēc, ka viņam ir lieli pirksti), kas tas ir—

dzeltens, pelēks, dzeltens, pelēks, dzeltens...... (zilonis, kurš met kūleņus ar pieneni mutē), kāpēc sunim jāliek ap kaklu 

siksna (tāpēc, ka viņš pats to nevar aplikt) un tā tālāk. Pirmsskolas grupās klaunu kompānija varēja spriest ne tikai 

par bērnu erudīciju ,bet arī par viņu fizisko sagatavotību, veicot vingrinājumus klaunu modē.  

Skolas telpās bija lasāmi teikumi, kas lika pasmaidīt kaut vai pie sevis. Lūk daži domu graudi:  Muti ciet un ausis 

gar sāniem!!! Uz plauktiņa stāv divi pīrādziņi, ej un paņem vidējo. Dari, ko darīdams, neatstāj lieciniekus. Kas melo, 

tam ausis kustas, kas ļoti melo, sāks drīz lidot. No rīta ir daudz vieglāk piecelties, ja uz modinātāja uzliec peļu slazdu . 

Iztīri matus un izķemmē zobus! Omis un ope liek pasmaidīt 1. aprīlī! Šodien pa skolu jāstaigā ar šņurpju korēm. 

Labākais dzēriens – kafija bez ūdens! Paskaties spogulī, vai nevajag apgriezt matu saknes!?Kas citam bedri rok, tam 

noteikti ir lāpsta. Man ir divi skaisti piemēri: pirmais nav tik 

skaists, bet otrais ir vēl skaistāks!  

Klauni bija dāsni un par pareizi minētu vai zinātu atbildi, vai 

kārtīgi veiktu uzdevumu bija iespēja saņemt ar šķērēm nogrieztu 

šokolādes batoniņa gabaliņu.  

Klaunene un klaunēni, tie bijām mēs—Ineta Strode ar saviem 

audzēkņiem: Jāni Tomu Bārbalu, Kārli Strodu, Lauru Šķēli, Elfu 

Bormani, Samantu Ūbelīti,  

Sintiju Slavku. 

 



5.lapa 

 Diagnosticējošie darbi 3., 6., 8.,9.klasei, mācību priekšmetu olimpiādes 

 Sveču izstāde 2./4.klasē 

 Brīvdienas 1.klasei (9.-13.02.) 

 Erudīts un militarizētās stafetes Meirānu Kalpaka pamatskolā (O.Kalpaka atceres pasākumu ietvaros) - vienai no mūsu 

komandām 3.vieta stafetēs (5.02.) 

 J.T.Bārbals kopā ar futbolkomandu  piedalījās Latvijas ZA reģiona telpu futbola čempionātā U-9 grupā, komanda ieguva 

3. vietu 

 Valentīndienas pēcpusdiena (13.02.) - organizēja skolēnu līdzpārvalde 

 Dzejas pēcpusdiena skolā (18.02.), K. Kruglova, S.L.Dreimane, S.Šķēle tiek izvirzītas uz skatuves runas konkursu 

Madonā 

 Sākumskolas komanda piedalījās spartakiādē tautas bumbā D grupā Madonā 

 Cepuru balle pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, organizēja 1.kl. un audzinātāja S.Solovjova 

 Meteņdienas aktivitātes pirmskolā un sākumskolā 

 Volejbols 3+3 Madonā (H.K.Nagle, J.Šķēls, B.Juško, A.Upeniece, E.Graviņš, D.Dreimanis, M.Šķēls, LJansiņš) 

 Skatuves runas konkurss Madonā (K. Kruglova –1.pak.dipl., S.L.Dreimane –2.pak.dipl., S.Šķēle  - 2..pak.dipl.), 

K.Kruglova izvirzīta uz reģiona konkursu Gulbenē 

 Literārās jaunrades konkurss ‘’Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks’’( R.Bormanis, V.Strode - ieguva sertifikātu  

braucienam uz Eiropas Parlamentu Briselē 2015.gadā) 

 K.Strods ar futbolkomandu piedalījās sacensībās Ludzā 

 2.-4.klase piedalījās konkursā ‘’Barotavas putniem no otrreiz izmantotiem materiāliem’’ 

 O. Kalpaka atceres pasākums Degumniekos, piedalījās 22 komandas no tuvākas un tālākas apkārtnes(26.02.) 

 Sadancis Cesvainē(5.03.), piedalījās 1.-5.kl.un 6.-9.klašu deju kolektīvi 

 Piemiņas brīdis , godinot pulkv.O.Kalpaku ,Visagala kapsētā, pulkv.dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’ un pasākumu cikla 

‘’Kalpaka atceres pasākumi 2015’’noslēgums Barkavā(6.03.) 

 Starpnovadu dambretes konkurss Madonā, Aleksam Kozulim 3.vieta 

 Neklātienes konkurss mājturībā  “Dziedāt māku, dancot māku, slinkot vien nemācēju”,  darbu izstāde  Lubānā 

(H.K.Nagle, V.Strode - atzinība) 

 Skolēnu pavasara brīvdienas 

 Jaunsargu nometne Igaunijā (B.Juško, J.Šķēls, V.Serečenko, E.Graviņš, M.Bremšmits, M.Rauza, sk. L.Meistere un 

E.Zaube) 

 Popiela 2015, organizē 7.un 8.klase un audzinātāja Z.Juste 

 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu dabu izstāde ‘’Rakstu darbi’’ (J.T.Bārbals, M.Rauza, V.Strode - darbs 

izvirzīts vēsturiskajai Vidzemes novada izstādei Cēsīs) 

 Starpnovadu glītrakstīšanas konkurss 1., 2.klasei (K.Putniņa, S.Ūbelīte - atzinība) 

 Joku diena—organizēja 2./4.klase un audzinātāja I.Strode 

 Vizuālās mākslas olimpiāde novadā (H.K.Nagle, I.Stepaņenko, E.Serečenko, J.T.Bārbals, J.Radziņa, M.Rauza –2.vieta, 

A.Upeniece—atzinība) 

 Deju koncerts ‘’Līdz varavīksnei tikt’’ Degumniekos (2.04.), piedalījās Ļaudonas, Lubānas, Meirānu, Murmastienes  

skolu deju kolektīvi 

 Lieldienu pasākums visiem, organizē pirmsskolas  skolotāja B.Smeltere un audzin. palīgs I.Šķēle. 

 

E.A.Ločmeles putnu barotava 

L.Šķēles putniņu barotavas 

S.Šķēls putnu barotava 

J.T.Bārbala putnu 

barotavas 

R.Zondara putniņu ēstuve 

Konkursā piedalījās arī S.Ūbelīte, E.Bormane, 

S.L.Dreimane, K.Kruglova. 



6.lapa 
Mēs pavasari esam sagaidījuši 

 

Arī  pirmsskolas grupiņā ‘’Cālēni’’ pavasaris ir ļoti rosīgs. Esam pavadījuši Sveču 

mēnesi ,darbojoties gan grupiņā, gan mājās kopā ar vecākiem. Veidojām sveces no 

dažādiem materiāliem. Tik radoši darbojoties, šķiet dienas aiziet ātrāk un pavasaris 

ar savu spožo sveci- saulīti, tūlīt, tūlīt būs klāt.  

13.februārī  „Cālēni” svinēja Valentīndienu jeb Draudzības svētkus. Bērni kopā ar 

vecākiem izveidoja vēstulītes Amora 

pastam. Saņēmām  radošus  un 

draudzīgus apsveikumus. Jauki 

pavadījām svētkus kopā ar 

„Sauleszaķēniem”. Ļoti centīgi bijām 

gatavojušies ‘’Cepuru ballei’’, kopā 

ar sākumskolas bērniem  

piedalījāmies cepuru parādē, veicām 

dažādus pārbaudījumus, dejojām un 

rotaļājāmies. 

27.martā Degumnieku pamatskolas 

skolēni rīkoja Popielu. 

Kā skatītāji 

piedalījāmies arī mēs . 

Bērniem ļoti patika! 

Nolēmām, ka nākamgad piedalīsimies arī mēs. 

Īsi pirms Lieldienām, Zaļajā ceturtdienā, noskaņojušies Lieldienu 

priekiem, grupiņā krāsojām olas. Visiem kopā šis bija ļoti aizraujošs 

un radošs process, kura rezultātā bērni bija priecīgi  un pārsteigti par 

krāsainajām oliņām. 

Liels paldies vecākiem par atbalstu. Kopā veidotās izstādītes 

iepriecina mūsu visu sirdis. Bērnu un vecāku kopīgais radošais darbs 

veicina pozitīvas savstarpējās attiecības un ietekmē bērna pašsajūtu. 

Mēs pavasari esam sagaidījuši. Ziemas stūrītis ir pārvērties par 

pasakainu pļavu, kur salidojuši visi pasaules tauriņi. Lai šajā jaukajā 

laikā „Cālēniem” būtu arī jauki sapnīši, grupu rotā „sapņu ķērāji”, kurus darinājām visi kopā. 

 

Audzinātājas Zane un Kristīne Krēsliņas 

 

Avīzes veidotāji: 

Vendija Strode, Ralfs Bormanis, Megija Elena Litke, Linda Kalniņa, Mārtiņš Šķēls, sk. I.Strode 

Foto: V.Strode un no skolotāju personīgā arhīva 

Par skolēnu svētkiem un ikdienu runā bildes! 

Militarizētās stafetes 26.februārī Erudītu konkurss Meirānos, 1.-4.klase 

Piemiņas brīdis Visagala kapsētā 6.martā Deju koncerta vadītāji 

Hārdija unJānis 

Lieldienu izstāde 


