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Pēdējais skolas zvans – tā ir ieskaņa vasaras dziesmai, 

Pēdējais skolas zvans – tas ir dzeguzes kūkojiens balti zaļganā birzī, 

Tā ir cīruļa balss pār rudzu zelmeņiem, 

Tie ir skolas zēnu un meiteņu smiekli līdz saulei. 

Kad pie zilā padebeša mirdzēja siltais maija saules stars, kad ziedu sveces vēra kastaņas, kad spilgti zaļo koku galotnēs vīteroja 

putni, kad ceriņziedu smarža ikvienu saldi reibināja un ķiršzari atplauka koši baltā, neviltotā smaidā, kad dzeguze kūkoja katram savu 

laimi – Degumnieku pamatskolā izskanēja  9. klases Zvaniņa svētki. 18. maija rītā pamatskolas pagalmā 9. klases skolēnus uz pēdējo 

mācību stundu aicināja skolas zvans. Pati daba arī torīt lutināja mūsu nākamos absolventus ar skaistu un saulainu laiku, kas visus – sko-

lēnus, vecākus, skolotājus – mudināja nākotnē raudzīties ar gaišām un saulainām cerībām. 

Jau saspirgtais eksāmenu laiks aiz muguras. Vēl mirklis un tad mūsu devītie: Sanija Juste, Linda Kalniņa, Megija Elena Litke, Jānis 

Toms Litke, Rolands Slaviks, Mārtiņš Šķēls un Kaspars Stalīdzāns posīsies savam izlaiduma valsim.  

Mēs vēlam : 

Esi tu uguns, spīdi!  

Staro gaismu no sevis! 

 Esi tu puķe, ziedi!  

Bite lai nāk pie tevis.  

Bet, ja tu esi straume,  

sargies, lai neizžūsti!  

Liela esi vai maza,  

Galvenais – lai tu plūsti!  

 

9.KLASES IZLAIDUMS 

 15.JŪNIJĀ PLKST 19.00 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS AKTU ZĀLĒ 

Laipni lūdzam! 

 

 

Interviju ar absolventiem lasi nākamajās lappusēs. 



Tuvojoties Latvijas Simtgadei, skolas avīzē publicēsim skolotāju, skolas darbinieku, vecāku un vecvecāku skolu atmiņu 

stāstus. Ir lietas un cilvēki, kas mūs stiprina, kas mūs iedvesmo un , kas mūs virza uz priekšu. Var būt tieši pirmā skola, 

pirmā audzinātāja vai kāda īpaša skolotāja ir bijis iedvesmas avots un cēlonis šodien sasniegtajam un paveiktajam.  

Avīzes veidotāji aicina kavēties atmiņās, pastāstīt par to mūsdienu skolēniem.  

Šoreiz atmiņās kavēsies Linda Lauva un Gunta Gabranova. 

2.lapa 

Mīliet un cieniet savus skolotājus 

Es mācības uzsāku Lubānas vidusskolā 1978.gadā, bet skolu absolvēju 1989.gadā. 1.-3.klasē mana 

audzinātāja bija matemātikas skolotāja Anna Vaska. No 4.-8.klasei mana audzinātāja bija latviešu valodas 

un literatūras skolotāja Arta Zuimača, kura bija ļoti stingra. Viņa ielika visus pamatus dzīvei un latviešu 

valodai. Klasē bijām ap 20 skolēniem, katram bija stingri pienākumi. Es biju atbildīga par katra skolēna 

sekmēm— biju klases ‘’mācību pārzine’’, kas darbojas ar klases žurnāliem un atzīmju ierakstiem dienas-

grāmatās katram bērnam. Vienādi prasīgi skolotāji izturējās gan pret zēniem, gan meitenēm. Skolā bija 

daudz skolēnu un līdz ar to bija A un B klases. Es visu laiku biju A klasē (sportistu klasē). Klasē dežūrējām 

pa divi, klasi mazgāja arī zēni. Apkopējas uzkopa tikai tualetes un vestibilus. Skolā bija arī internāts, tikai 

skolas vecajā ēkā, citā Lubānas vietā. Tur ilgu laiku pēc tam bija Mākslas skola.  

Pamatskolā man radās interese par vācu valodu, ko man ļoti labi mācīja skolotāja Alvīne Ostašo-

va. Jau skolā zināju, ka būšu vācu valodas skolotāja. Ošupes pamatskolā es nomācīju šo svešvalodu no 

1995.-1999.gadam.  

Vidusskolā no 9. –11. klasei mans audzinātājs bija Gunārs Lasis—zīmēšanas un rasēšanas skolotājs.  

Daudzi skolēni viņu atceras ar labu prātu, jo viņam piemita liela diplomātija un humora izjūta. 1989.gads 

bija pēdējais , kad pēdējā vidusskolas klase bija vienpadsmitā, pēc tam jau divpadsmitā bija pēdējā.  Ar 

labu vārdu varu pieminēs skolotāju Ansi Deksni, kurš  mācīja fizkultūru un militāro mācību, ar visu ieroču 

izjaukšanu un salikšanu.  

Skolas laikā mugurā vilkām melnu vai zilu , tāda bija forma. Vienīgais, kas bija obligāts—pionieru 

trijstūra kaklautiņš un pēc tam komjauniešu nozīmīte. Komunistiskā audzināšana palikusi stingri manās 

saknēs, to tik ātri izdzēst nevar.  Atceros pionieru laikā konkursu uz nometni ‘’Artekā’’, kur balsojām un 

izvirzījām skolēnus.  

Man skolā ļoti garšoja aknu mērce un gaļas ēdieni. Zupas dienās biešu zupa un kakao ķīselis man negaršoja.  Pēc 1. stundas ,no centra 

ar zirgu,  Mērija Zālīte veda bulciņas un kliņģerus. Skolā deva vienu glāzi piena. To visi bērni ēda. Par kliņģeriem bērniem bija jāmaksā.  

Obligātos skolas pasākumus apmeklēju un tajos piedalījos. Skolotāja A. Zuimača rīkoja dažādas aģitbrigādes un skates. Daudz bija 

jāmācās no galvas. Skolā dejoju sarīkojuma dejas un dziedāju korī. Balles skolas laikā neapmeklēju un vēl pa vakariem apkārt nestaigāju.  

Braucām ekskursijās, gājām pārgājienos. Vasarā obligāti strādājām stādu dārzā ‘’Podiņi’’ vai biešu laukā. Bija jāravē arī 10dienas skolas izmēģi-

nājuma lauciņā.  

Toreiz skolā datoru nebija un tos neesmu arī apguvusi. Skolā nebija skolas dežuranta pie durvīm, jo nebija tādas nepieciešamības. 

Dežūrēja nedēļas dežūrskolotājs.  

No 1991.-1995.gadam mācījos augstskolā, gāja diezgan grūtu, jo prasības bija citādākas nekā Lubānā. Lielākā daļa manu klases un kura 

skolotāju ir miruši, tādēļ mans vēlējums būtu: ,,Mīliet un cieniet savus skolotājus un pasniedzējus... jo dzīve paiet ļoti ātri...’’ 

Maijas Haides Lauvas mamma Linda Lauva 

Katram laikam ir kaut kas savs. 
Mācījos Rūjienas vsk. Klasē bijām kādi 30 . Zēni, protams, bija mazākumā, kādi 10.Tā kā bijām mūzikas novirzie-
na klase, katrs mācījās spēlēt kādu instrumentu. Es spēlēju akordeonu. Ar pulciņiem īpaši neaizrāvos. Ja nu vie-
nīgi angļu valodas pulciņš. Dziedāšana korī bija obligāta. Līdz kādai6.kl.mācīja arī balles dejas. Tā arī bija obligāta 
mācību stunda. Runājot par akordeona spēli, sākumklasēs man patika spēlēt. Pienāca gadi 13-14, tad instru-
ments vairs nebija prātā. Laidos no akordeona stundām uz to  ātrāko. Vienreiz aiz dusmām  gandrīz aizmetu pa 
gaisu, jo cienījamā skolotāja aiz savām dusmām ieklupa manos matos. Kuram normālam skolniekam kaut kas 
tāds šajā vecumā interesē? 
Visu skolas laiku skolēnu formas bija obligātas. Meitenēm kleitas ar baltām aprocītēm un apkaklītēm. Pirmajās 
klasē bija vēl balti priekšautiņi . Kad uzņēma pionieros, tad vēl bija jānēsā sarkanais kaklautiņš. Kurš gan vecākās 
klasēs bieži tika ieņurcīts kabatā. Auskarus un citas rotas nedrīkstēja nēsāt. Kaut gan pati jau 13 gados izdūru 
ausīs caurumus, protams, bez mammas ziņas, un tad tādus mazus auskariņus liku ausīs. Nu skolotāja viņus lika 
ņemt ārā, un tā mēs karojām. 
Manā laikā jāmācās bija arī sestdien. Reiz kad negribējām mācīties visa klase izkāpām pa 1.stāva logu un aizlai-
dāmies no stundām . Pēc tam bija "kafija pie direktora". 
Man liekas, ka skolēnam tiesības tajā laikā nebija nekādas. Vismaz man tā likās. Bija jābūt rātnam, paklausīgam, 
bez iegribām , izpildošam skolēnam. Klases uzkopām paši. Slaucījām un mazgājām, līmējam logus ,lai ziemā gar 
tiem aukstums nepūš. Bija jāstrādā skolas virtuvē, jāklāj galdi, jādežūrē skolā pie zvana pogas. Tas gan bija pats 
labākais, jo nebija jāiet uz stundām. 
Rudenī parasti bija jābrauc uz kādu kolhozu palīdzēt novākt ražu. Tas bija kā likums. Visbriesmīgākā man likās 

linu vākšana. Viss slapjš un drēgns. Brrrr. Vasarā bija skolas lauciņu darbi un bezgala garās biešu vagas. 
Pasākumi kā jau katrā skolā. Visādi atskaites koncerti. Ierindas skate mūsu laikā bija viens foršs pasākums. Visi trenējās soļošanā ar lielu azartu. 

Parasti mana klase bija vislabāk iedresēta un ar labākajiem panākumiem.  Bija arī aerobikas sacensības ,kurās piedalījās visas klases un visi skolnieki 
bez izņēmuma. Ziemā bija slēpošanas sacensības. Tā kā skola slēpes neizsniedza, tad bija pašiem savas jāstiepj no mājas kā vien varēji. Nu tad iedomā-
jieties, kā tādi maz 7,8,9gadīgi pintiķi kilometrus divus, nes no savas mājas slēpes. Kādreiz jau vecāki savas atvases tā nevizināja uz skolu kā tagad. Pa-
laida lai tik soļo pats. 

Vislabākās atmiņas ir par skolēnu dziesmu svētkiem. Vienīgie uz kuriem esmu bijusi. Mācījos 7.vai 8.klasē. Tas bija kaut kas tiešām feins. Pat 
savus klasesbiedrus varēja iepazīt no cita skatu punkta. Un izrādījās, ka viņi var būt vēl labāki nekā likās. 

Domāju, ka šodien skolā mācīties ir interesantāk. Vairāk iespēju. Kaut gan katram laikam ir kaut kas savs. 
 

Rūdolfa Iesaliņa mamma Gunta Gabranova 



ABSOLVENTIEM PA PĒDĀM... 

LĪGA KOLOTIKOVA (OZOLIŅA) 

2002./2003.m.g. absolvente 

Sākšu ar to, ka Degumnieku pamatskola ielika 
pamatu manai personībai – radošumu, pārliecī-
bu un entuziasmu nekad nepadoties. Šīs trīs 
īpašības ir bijušas mans virzītājspēks arī tālāk.  
Absolvējot Degumnieku pamatskolu,  iestājos 
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas vokā-
lajā nodaļā. Tiesa, tikai ar otro reizi, bet šeit 
atkal darbojās “nekad nepadodies” mehānisms. 

Ja līdz šim man bija sajūta, ka esmu dzimusi mūzikai, tad šī skola ļoti iz-
mainīja manus mērķus, vēlmes un nākotnes redzējumu. Ļoti ātri es ap-
tvēru, ka muzikālā pasaule nav mans ceļš, tomēr padoties un  atstāt kaut 
ko pusratā es neprotu. Skolu pabeidzu, tikai nu jau ar jaunu mērķi – lai 
vai kur un kā, bet tālāk studēšu literatūru. Atradu Latvijas Universitātē 
programmu “Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, nosmēju ģime-
nei, ka šī skolotāju līnija no paaudzes paaudzē mūsu dzimtā laikam nekad 
nebeigsies, un iestājos.  Šo lēmumu es tā arī neesmu nožēlojusi. Tiku gan 
pie saviem literatūras semināriem, gan apguvu skolotāja profesiju. Para-
lēli augstskolai piestrādāju par žurnālisti “Egmont Latvija” un izdevniecī-
bā “Lilit”, kur lieti noderēja studijās apgūtās zināšanas.  

Pēc augstskolas beigšanas mēs ar vīru sapratām – pietiks mācī-
ties, vajag izveidot kaut ko savu. Mēs pamatīgi un ilgi veidojām koncepci-
ju savam mērķim – reklāmas aģentūrai. Un ja es par kaut ko varētu sev 
uzsist pa plecu un uzslavēt, tad tā būtu firmas atvēršana. Tas ļoti vienkār-
ši skan, bet patiesībā tās bija negulētas naktis, shēmošana, analizēšana, 
tirgus izpēte utt. Es smejos, ka “First Design Studio” ir mūsu otrais bērns. 
Tikpat ļoti lolots, mīlēts un  “iznēsāts” kā īstais.  

Šobrīd vēl arvien aktīvi darbojos firmā, kas sevi jau ir pierādījusi 
arī ārzemju tirgū un nepārtraukti attīstās. Ir daudz paveikts, bet vēl ar-
vien ir daudz mērķu, uz ko tiekties.  

Pačukstēšu, ka augstskolas papīru arī neesmu nometusi dziļākajā 
plauktā. Man vēl ir šādi tādi mērķi arī izglītības jomā, bet... pirms laika 
taču nedrīkst stāstīt!:) 

JURIS ĶEVERIS 
2008./2009.m.g. absolvents 

 
 Pēc Degumnieku pamatskolas beigšanas 

savas gaitas turpināju Lubānas vidusskolā, 

kur tika pavadīti 3 jautri un prieka pilni 

gadi! Pēc vidusskolas absolvēšanas vēlē-

jos saistīt savu nākotni ar sportu, tāpēc 

turpinājumā izvēlējos studijas Latvijas 

sporta pedagoģijas akadēmijā. Izvēlējos 

volejbola trenera un pedagoga specialitāti, bet pēc 2 gadiem 

sapratu, ka sportot pašam ir pavisam savādāk, nekā būt 

trenerim/skolotājam un, ka šis nav mans lauciņš! Tāpēc pār-

traucu studijas un uzsāku darba gaitas! Taču sportošana ir 

tepat blakus, jo nu jau trešo sezonu ar FK Lubāna/Degumnieki 

spēlējam futbolu Latvijas 2.līgā ZA reģionā! Tas īsumā arī viss, 

laiks rādīs, kas sagaida nākotnē!  

RIČARDS STRODS 
2013./2014.m.g. absolvents 

Pēc Degumnieku pamatskolas beigšanas, es 
aizgāju mācīties uz Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolu. Sāku trenēties volejbolā, treniņu 
bija daudz, nedēļā 4 līdz 5 treniņi. Ar laiku 
sevi pierādīju un tiku spēlēt Madonas vīriešu 
izlases 2.līgā. Sāku spēlēt arī Ļaudonas pagas-
ta komandā. 2015. gadā ar skolas komandu 
braucām uz Rīgu sacensībās un izcīnījām 
1.vietu "Pūre" sacensībās. Lielākoties,  jāpa-
teicas trenerim Guntim Lazdam, ka trenēja 
un sagatavoja mūs. Paralēli trenējos un spē-
lēju futbolu vairākās komandās. Spēlēju fut-
bolu komandā "Lubāna" otrajā līgā.  

Pēc vidusskolas aizgāju mācīties uz Daugavpils Universi-
tāti par sporta skolotāju un treneri. Pirmais gads jau būs bei-
dzies un esmu apmierināts ar saviem sasniegumiem. Daugav-
pilī spēlēju pārsvarā futbolu, šajā gadā ar skolas komandu bi-
jām Rīgā uz futbola Universiādi un lielā konkurencē izcīnījām 3 
vietu. Pa vasaru ar Degumnieku futbola komandu piedalāmies 
pagasta svētkos un sporta spēlēs. Pēdējos 4 gados esmu izcīnī-
jis vairāk kā 30 medaļas. 

VENDIJA STRODE 
2015./2016.m.g. absolvente 

Pēc Degumnieku skoliņas absolvēšanas, es 

devos turpināt mācības Rēzeknes mākslas un 

dizaina vidusskolā, reklāmas dizaina programmā. Straujiem soļiem tuvojas noslēgumam 2.kurss. Laiks paskrējis nemanot, 

šķiet, pavisam nesen mana ikdiena ritēja pamatskolā, bet nu jau divus gadus raitā tempā esmu pavadījusi ikdienu Rēzeknē.  

Es mācos skolā, kurā studentiem ir ļoti daudz praktisko darbu un maz brīvā laika. Dažkārt darbus veicu par līdz rīta 

gaismai. Paralēli mācībām, esmu piedalījusies vairākos literārajos konkursos, iegūstot atzinības. Esmu uzstājusies ar lasīju-

mu Likteņdārzā. Piedalījos ANO modelēšanas spēlē, kas ir starptautisks attīstības sadarbības projekts, kura mērķis ir ieinte-

resēt un iesaistīt jauniešus debatēs un diskusijās par cilvēces attīstībai nozīmīgiem jautājumiem. To organizē UNESCO Latvi-

jas Nacionālā komisija un UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Sabiedrības iniciatīvu institūts” (Society Initi-

atives Institute, Ukraina). Piedalījāmies lekcijās, kur iepazināmies ar UNESCO pasaules un Latvijas kultūras un dabas mantojuma saraksta veidoša-

nas nosacījumiem un iekļautajiem objektiem. Piedalījos diskusijās Zviedrijas vēstniecībā, prezentēju skolu.  

Paralēli mācībām, apmeklēju foto nodarbības Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuls, kur esmu piedalījusies arī foto izstādēs 

un manas fotogrāfijas ir novērtētas un atzītas. Esmu paguvusi izveidot nelielas reklāmas firmām.  

Ar prieku un siltām sajūtām vienmēr atgriežos savā pirmajā skolā.  

IEVA PLIČA 
2011./2012..m.g absolvente 

Pēc pamatskolas mācījos Jēkabpils Agrobiz-
nesa koledžā par grāmatvedi. Olimpiādēs 
nepiedalījos. Bija daži starpskolu konkursi, 
bet diemžēl nosaukumi nav galvā palikuši. 
Šo skolu pabeidzot saņēmu koledžas Goda 
Zīmi, kas tiek izsniegta par labām atzīmēm 
un aktīvu piedalīšanos skolas dzīvē. 

Un par tagadni - 
tūlīt noslēgsies otrais gads Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un 
ekonomikas fakultātē. Turpinu mācīties par grāmatvedi, ar mērķi, 
iegūt profesionālo bakalaura grādu Grāmatvedībā, analīzē un auditā. 
Paralēli studijām arī strādāju par grāmatvedi. 



5. un 6. klases ceļš uz ZZ Čempionāta finālu 
 

ZZ Čempionāts ir Latvijas skolēnu sporta un prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta 

veidos starp skolēnu komandām 1. līdz 4. un 5. līdz 12. klašu grupās. Mērķis - veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un draudzību Latvijas 

skolēnu vidū, popularizēt aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū. 

Pasākuma galvenie organizatori un iedvesmotāji ir SIA “Tele 2” un zīmols “Zelta Zivtiņa”. 

Šogad ZZ Čempionāts notika jau divpadsmito reizi! ZZ Čempionāts jau tradicionāli ir kļuvis par vienu no gada gaidītākajiem 
skolēnu notikumiem, ar kuru 2018. gadā apmeklētības ziņā varēs sacensties tikai Dziesmu un deju svētki. 

 ZZ Čempionāta dalībnieki šogad tika pārsteigti ar Pusfināla posma koncepciju. Tas bija digitāls un ļāva lielākam klašu skaitam 
pārvarēt mājasdarba izpildes posmu. Digitālais Pusfināls norisinājās viena mēneša garumā, paredzot uzdevumu saņemšanu interneta vi-
dē. Taču visi uzdevumi nebija jāpilda digitāli. Pusfinālistiem bija jādarbojas arī fiziski, digitāli iesūtot uzdevuma izpildes rezultātus. 

Lai 5. un 6. klases komanda tiktu tuvāk finālam bija jāviec dažādi uzdevumi - izdomāt jaunu, interesantu klases rekordu ZZ 
Čempionāta garā un uzrakstīt nelielu aprakstu par to, kāpēc izvēlējāties tieši tādu rekordu, īstenot rekordu dzīvē un iemūžināt to foto vai 
video formātā (līdz 20 sek), digitālais mēmais šovs, foto galerija- klases ceļš uz pusfinālu ( ar ko mēs lepojamies, ko mēs ņemtu līdzi uz 
ZZ čempionāta finālu, mūsu atbalstītāji, kā pārsteigtu skolotāju, komandas karogs), FIZMIX eksperiments. 

Fināls 5.-6. klašu komandām notika 24. maijā Ropažu novada Sporta kompleksa "333" trasē, kurā klasēm bija sagatavoti aizrau-
joši uzdevumi - 8 aktivitāšu zonas. 1. meža orientēšanās - komanda patstāvīgi apmeklēja kontrolpunktus meža zonā, izmantojot LOQuiz 
apliāciju, katrā kontrolpunktā atbildēja  uz jautājumiem; 2. TELE2 SUPERGAIZIŅŠ – bija jākāpj pa alpīnistu sienu; 3. SEB sasmeltā 
NIAGĀRA – komandai jāsavāc ar diviem ūdens necaurlaidīgiem “palagiem” pēc iepējas lielāku ūdens daudzumu no 10 baloniem; 4. 
Samsung karstais asfalts – kapteinim ar kartingu jāviec trase,  komandai - ba-
gija pārvietošana, komandas augstākais lēciens; 5. Elektrolabirints –  koman-
dai bija jāpārvieto ripas uz platformas cauri elektrolabirintam pēc iespējas īsā-
kā laika posmā, ievērojot noteikumus; 6. ZZ slapjie airi -uzdevumi uz ūdens, 
7. AHHA Kājkartings – komandas dalībnieki pēc kārtas  bija jāskrien pa plat-
formu - skrejceļu, lai ražotu kartingam “degvielu” (vērtējumā -nobraukto apļu 
skaits), 8. ZZČ BUMBODROMS –  bumbas ar kaķenes palīdzību jātrāpa pāri 
tīklam un 6 dalībniekiem ar dvieli jānoķer un jātrāpa tornī.  

Vislabākie rezultāti mums bija “ ZZ slapjie airi”, “AHHA Kājkar-
tings”, “Elektrolabirints” aktivitātēs. Saņēmām apliecinājumu par īsta koman-
das gara parādīšanu ZZ ČEMPIONĀTĀ.  

 PALDIES sakām  6. klasei un sk. Sarmītei par to, ka bijāt ar mums,  
PIG “Sauleszaķēni” par  jūsu atbalstu, direktorei Daigai un sk. Unai par tēr-
piem un atribūtiem :)!!! 

 
5. klase un sk. Zita Juste 

 

4.lapa 

VISS DZĪVĒ NODERĒS 

Triju skolu: Barkavas, Dzelzavas un Degumnieku sadarbība karjeras izglītībā 
turpinās. 

Barkavas pamatskolā 22.02 notika „multen-kulten „pasākums. Visu  skolu 1-
5. klašu skolēni iepazina  ar multiplikācijas veidošanu  saistītās  profesijas. Paši vei-
doja savu multiplikāciju. 

21.03. 5.-7 klašu skolēniem bija iespēja iepazīties un tikties ar dažādu profe-
siju pārstāvjiem pasākumā „Profesiju rēbuss” Madonā. 19.04. 7.-9. klašu  apmeklēja 
pasākumu „Karjeras dienu bums”, kurā uzzināja par apgūstamajām profesijām  Jē-
kabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā. 

22.05. Dzelzavas pamatskola devās apgūt Valmieras novadu, gūt pieredzi par 
lauku tūrisma veidošanas biznesa iespējām  pasākumā: „Tavs- mans mazais bizness” 

Mācību gada noslēgumā Degumnieku un Barkavas pamatskolu skolēni pie-
dalījās KAP  „Es piederu Ma-
donas novadam”. Skolēni 

Madonas novadpētnie-
cības muzejā iepazina 
restauratora, mākslinieka, ģida, vēsturnieka, dizainera profesijas. Tāpat arī  tika 
iesaistīti  grāmatas  restaurēšanas procesā. Apmeklēja zemnieku saimniecībā 

”mārītes 55”, kurā tiek audzēta un gatavota  zāļu tēja. Saimniece pastāstīja par savas 
karjeras izvēli un kāds bija izglītības ceļš. 
4.06. Degumnieku pamatskolas 1.-7. Klašu skolēni apmeklēja Skrīveru saldumu ražot-
ni, piedalījās praktiskajā darbnīcā, iepazinās ar šeit iesaistītajām profesijām, atbildēja 
uz jautājumiem. 
Pēc skolēnu aptaujas rezultātiem, sapratu, ka skolēniem interesē karjeras atbalsta 
pasākumi un viņi labprāt iesaistās. 

Jauku vasaru! 
Karjeras izglītības pedagogs Barkavas, Degumnieku un Dzelzavas pamatskolās  

Ināra Kiukucāne. 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 
Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001  

Nodarbība Skrīveru saldumu darbnīcā 

Pļaviņu HES apmeklējums 


