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Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 
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Profesiju virpulī 
No 20.-līdz 23. martam Degumnieku pamatskolā norisinājās projektu nedēļa „Profesiju virpulī”. 
Karjeras izglītības  pasākumu un projektu nedēļas ietvaros, skolēni veica pašizpēti un centās izprast karjeras iespējas.  
 20. martā pirmsskolas vecākās grupas bērni un 1.līdz 4. klašu skolēni tikās ar bitenieku Sandri Akmani. Iepazina biškopja profesiju, darbojās praktiski. 
21. martā 5.-7. klašu skolēni piedalījās centralizētajā novada  karjeras izglītības pasākumā ”Profesiju rēbuss” Madonā, prezentēja vetārsta profesiju un iepazina poli-

cista, stilista , mežziņa, skolotāja, pavāra profesijas. Piedalījās konkursos. 
23.martā Degumnieku pamatskolas 1.-9. klašu skolēni un vecāki  devās mācību ekskursijā  uz Rīgu. Apskatījām Ministru kabineta ēku  no iekšpuses un uzzinājām ,kā 

tur notiek darbs. Iemēģinājām ministru krēslus. Karjeras izglītības ietvaros papildinājām savas zināšanas par dažādām profesijām  Latvijā. Apmeklējām Internacionālo 
lidostu Rīga( RIX). 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt tuvāk lidostas darbību. Tālāk devāmies uz ražotni „Madara cosmetics”. Uzzinājām par nepieciešamo izglītību 
un par to, kādi mācību priekšmeti ir jāmācās pastiprināti, lai nākotnē varētu strādāt kos-
mētikas ražošanas jomā. 1.- 5. klašu skolēni  apmeklēja nodarbību „Iepazīsti koku” un 
apskatīja izstrādājumus no koka. 

19., 20. gs.  mākslas darbus Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā gāja lūkot 7.-9.klašu 
skolēni, reizē uzzinot,  kādu profesiju pārstāvji šeit strādā,  kur var apgūt šīs profesijas? Pa 
to laiku 1.-6. klašu skolēni iepazinās ar Latvijas valsts Operas un Baleta teātra aizkulisēm— 
raudzīja scenogrāfu,  gaismotāju, aktieru, suflieru un pat baletdejotāju darba specifiku, 

aplūkoja grezno,  zeltā darināto zāli, pabija daudzās citās telpās. 
Projekta nedēļas noslēgumā prezentējām savas iespējamās profesijas, katra 

klase veidoja iepriekš iedalītu ‘’profesijas mājas ’’plakātu. 
 Paldies vecākiem un kolēģiem par sadarbību. 

 Pedagogs karjeras konsultante Ināra Kiukucāne. 
  

Sveicināti aprīlī! 
Jau skudriņas tek. Es viena no tām, tu viena  no  tām . Šum, ņirb. Pacelies augstāk,ieskaties vērīgāk, cik viņu tur daudz! Vai 

viņas strīdas vai kaujas? Nē!  Lielajā sistēmā katrai sava vieta, katrai savs ceļš. Meklēts vai ierādīts? Uzmini nu! Tip tap, tip tap! Tu 
tāpat. Kurš būs tavs ceļš? Es savu meklēšu, noteikti meklēšu. 

Tā mēs visi skolā ,pagastā , Latvijā strādājam, ejam savu ceļu, neviens nav lieks un nevajadzīgs. Vai man tikai tā šķiet?  
Pavasaris. Krāsām uzplaukt, zemei ziedēt, priekā mirdzēt. Būs vasara, būs silti. Un būs brīvlaiks, ko visi skolēni  tik ļoti gaida. 
Mēs visi esam , mācījušies ,sportojuši , teātri spēlējuši, piedalījušies dažādos konkursos, sacensībās  un vēl, un vēl…  Esam biju-

ši īsti ar visiem saviem gribu, nevaru, nesanāk. Nekas jau nav tikai balts vai tikai melns. Tāpat kā ar skudrām.  
Ierasti pa savu taku. Vai tev ir sava taka , ceļš, mērķis? Ejam! 

Linda 

Ministru kabineta ēkā 

5.kl.prezentē profesiju māju ‘’Slimnīca’’ 

6.un 7.kl.prezentē profesiju māju ‘’Kuģis’’ 

Izzinām koku Kopbilde pie Plkv. O.Kalpaka pieminekļa (foto I.Strode) 



2.lapa 

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 par savām skolas gaitām pastāstīja  
pirmklasnieces Maijas Lauvas vecmamma, 4.klases meiteņu Keitas Putniņas un Dārtas Drozdovas vecmammas. 

Skolas gadi—bezrūpīgās bērnības un skaistās jaunības laiks 
Piederu pie 2.pasaules kara gados dzimušās paaudzes, tā kā skolas gadi pagājuši pēckara gados.  
Mācījos Lubāns vidusskolā no 1951.gada līdz 1962. gadam – divstāvu koka ēkā, kura tagad stāv tukša un vientuļa.  
Pirmo skolas dienu  neatceros, jo tādas man nebija. Tā kā biju tikai sešgadīga, skolā vēl nevajadzēja iet. Dzīvojām netālu no skolas, 

jutos garlaicīgi, bieži gāju uz skolas sporta laukumu, apsēdos uz soliņa un vēroju fiziskās kultūras stundas (sporta stundas). Fizkultūras 
un zīmēšanas skolotājs Teteris to ievēroja un lika stāties ierindas galā pirmklasniekiem. Tā pēc sporta stundas es arī iesoļoju skolā uz 
visiem 11 gadiem.  

Klasē bijā 30m skolēni, tikai 4.klasē mūs sadalīja divās daļās. Pēckara gados klasē mācījās dažāda vecuma bērni, kuri kara laikā dažā-
du apstākļu dēļ nebija apmeklējuši skolu. Mūsu klasē bija bērni, kuri dzimuši no 1941.-1945.gadam. mūs, trīs sešgadniekus, pavasarī 
eksaminēja pats direktors Jauniņš, liekot lasīt un rēķināt, lai pārceltu uz 2.klasi.  

Rakstījām mēs ar tinti, mērcot iekšā  metāla spalvas , kuras bija piestiprinātas koka spalvaskātiņam. Ak, tu mūžs, ja gadījās spalvu 
iemērkt dziļāk tintes pudelītē! Tad uz lapas parādījās milzīgs tintes traips. Reiz man nejauši apgāzās stikla tintes pudelīte uz sola. Pludo-
ja burtnīca un grāmata. Centos visu saraust ar  vecmāmiņas tikko šūtās, jaunās flaneļa blūzītes piedurkni… 

Līdz 4.klasei nekādu formu nebija, katrs vilka to, kas bija mājās un ko vecāki vai vecvecāki varēja iegādāties. 5.klasē jau nēsājām 
tumši zilas kleitiņas un melnus, spīdīgus priekšautiņus. Zēni – tumšus uzvalciņus. Svētku reizēs meitenēm bija balti priekšautiņi. 11. 
klases izlaidumā – meitenēm baltas kleitas. Skolotājas staigāja melnos , spīdīgos halātos ar baltām apkaklītēm.  

Bērni, kuri dzīvoja tālāk no Lubānas, tika vesti ar zirdziņiem un uz nedēļu atstāti internātā, kurš atradās Aiviekstes krastā. Tur pusdie-
nas un vakariņas, no vecāku atvestajiem produktiem, gatavoja profesionāla saimniece Lase. Katram bērnam bija jānodod zināma augļu, 
dārzeņu un gaļas norma. Tādu brīvpusdienu nebija. Apkopējas kopa klašu telpas. Dežurantiem vajadzēja noslaucīt tikai tāfeli un sekot, 
lai tāfeles lupata vienmēr būtu tīra un, lai krīta būtu pietiekoši. Tikai lielajās ģenerāltīrīšanas reizēs vienu reizi ceturksnī (un to bija čet-
ri), piedalījās visi skolēni.  

Skolā bija koris, kurā dziedāja visi skolēni. To vadīja skolotāja Mirdza Tete-
re. Darbojās tautisko deju kolektīvs fizikas skolotājas Ritas Libertes vadībā. 
Vidusskolā tautiskos tērpus – blūzes villaines un vainagus izšuvām pašas mei-
tenes. Skolotāja ielika pirmos pamatus arī sarīkojuma dejai – valsim, tango, 
polkai. Viņas ietekmē arī pati vēlāk, mācot skolā latviešu valodu, apguvu sarī-
kojuma dejas augstā līmenī un mācīju savus skolēnus dejot. 

Ļoti populāri manā skolas laikā bija karnevāli. Ar lielu aizrautību paši gata-
vojām tērpus. Atceros – pamatskolā no kreppapīra šuvu pīpenītes tērpu, bet 
vidusskolā ar savu brālēnu pārtapām šaha kungā un dāmā.  

Skolas vakari notika tikai skolā, lielajā zālē, otrajā stāvā. Pamatskolniekiem 
līdz plkst. 21.00, vidusskolniekiem līdz 23.00. dežurēja tikai skolotāji.  

Skolotājiem tajā laikā bija liela autoritāte. Neviens bērns nedrīkstēja neko 
bilst pretī.  

No 6.klases mums bija jauns audzinātājs – matemātikas skolotājs Vitolds 
Stafeckis, kurš tikko bija beidzis Daugavpils pedagoģisko institūtu. Viņš iemā-
cīja ne tik daudz mīlēt matemātiku, kā savu dzimto zemi. Skolotājs organizēja 
mums interesantas ekskursijas gan kājām, gan braukšus. Braucām  mēs smaga-
jā bortmašīnā ar koka soliem un brezentu līdzi lietainam laikam.  

 Iepazinām skaisto ezeru zemi Latgali, kalnaino Vidzemi, skatījām kā brīnumu Ermitāžu toreizējā Ļeņingradā (tagad Sanktpēterbur-
ga), jūsmojām par baltajām naktīm Ņevas krastā.  

No audzinātāja Stafecka esmu paņēmusi līdzi dzīvē tieksmi ceļot. Šos savus sapņus esmu piepildījusi vēlākajā dzīvē. Arī savus 
audzēkņus esmu vedusi visās iespējamās ekskursijās.  

Spilgti atceros arī savu pamatskolas latviešu valodas skolotāju Hermīni Korni, kura radīja interesi par grāmatām. Viņas teiktie piemēri 
valodas stundās vēl tagad man ir prātā.  

Atzīmes, kuras saņēmām sava darba novērtējumam, bija no 5 līdz 2: teicami, labi, apmierinoši, vāji.  
Stundās nedrīkstēja kliegt no vietas, bet bija jāpaceļ roka, ja vēlējās atbildēt. Skolotājus uzrunāja tikai uzvārdā. Mēs savus skolotājus 

cienījām, bet attiecības bija distancētas. Ar skolotājiem risinājām tikai mācību jautājumus. Personiskos jautājumus apspriedām tikai ar 
vecākiem un vecvecākiem.  

Skolā bija darba audzināšana. Rudeņos un pavasaros – kartupeļu talkas kolhozā, linu plūkšana , kūdras ķieģelīšu kraušana Dzelzavas 
kūdras purvā, eglīšu ravēšana Lubānas MRS. Par savu darbu saņēmām atalgojumu – kaut arī niecīgu, kā arī to pašu smago mašīnu ek-
skursijām par brīvu. Darbs kaulus nelauza, bet sākām saprast, ko nozīmē nopelnīt savu naudiņu un cik tas grūti nākas vecākiem, jo visi 
bijām lauku bērni.  

Lubānas vidusskolas skolotāji bija tie, kuri deva ierosmi pašai kļūt par skolotāju.  Esmu viņiem pateicīga. 
Savus skolas gadus atceros kā bezrūpīgu bērnības un skaistās jaunības laiku, jo mācības man grūtības nesagādāja.  
Lai arī tagadējiem skolēniem paliktu gaišākās atmiņas par savu skolu! 

 
Ligita Lauva – 1.klasnieces Maijas vecmāmiņa, pensionēta skolotāja,  

kura pati nostrādājusi skolā 35 gadus.  
 

Ekskursija  pa Latgali .Brauciens smagajā mašīnā pa pu-

tekļainajiem ceļiem. Esam laimīgi, jo viss vēl priekšā! 

No mājām bija ieaudzināta cieņa... 
Esmu Biruta Matuseviča, divu jauku mazmeitiņu: Luīzes un Dārtas vecmāmiņa. Pirms septiņiem gadiem meitas Baibas ģimene iegādā-

jās māju Ošupes pagasta ‘’Tiltiņos’’, tā n u liktenis mani atveda uz šo pusi. Pati esmu no Bauskas puses. 
Savas skolas gaitas uzsāku 1964.gadā Bauskas rajona Pamūšas pamatskolā. Skola atradās 7 km attālumā no Bauskas. To pašu skolu 

absolvēju 1972. gadā. Tajos laikos visi skolēni ģērbās skolas formās, kas meitenēm sastāvēja no kleitas un priekšauta. Ikdienā nēsāja mel-
nus, svētkos baltus priekšautus. Kleitas papildināja ar baltu apkaklīti un baltām manšetēm.  

Arī tajos laikos skolā darbojās ēdnīca (baroja bezmaksas). Bērni  pēc grafika tika norīkoti ēdnīcā par palīgiem. Darījām visu, ko pavāre 
lika, pat mizojām kartupeļus un mazgājām traukus, toties ēst tajā dienā varēja, cik tik gribējās, likās, ka strādāt virtuvē bija kā svētki.  

Skolēnu pienākumi bija regulāri apmeklēt skolu, mācīties un klausīt skolotājus, kā arī, ievērot kārtību skolā, piedalīties pašdarbības 
kolektīvos (pulciņos). Tiesības bija saņemt bezmaksas izglītību, bet par citām tiesībām tolaik neviens neaizdomājās, jo bērns pat nieiedo-
mājās, ka var neklausīt skolotājus vai runāt tiem pretī. Pret vecākiem, skolotājiem un citiem cilvēkiem tika izrādīta cieņa. 



Mēs dzīvojām 5 km no skolas, bieži vien uz mājām gājām ar kājām, visus cilvēkus, ko satikām ceļā, vajadzēja sveicināt( bērniem 
tas bija jādara pirmajiem).  
Skolā, tāpat kā tagad, notika dažādi pasākumi, tikai toreiz svinamās dienas bija ne tās , kas tagad, piemēram 9.maijs un 
7.novembris, arī Ziemassvētkus nesvinējām. Ļoti aktuālas bija ierindas skates, kas tagad jūtu, ka atgriežas. Tāpat piedalījāmies 
dažādos konkursos un olimpiādēs. Arī pati esmu vairakkārt uzvarējusi (rajona robežās) daiļlasītāju konkursos.  
Arī tajos laikos bērni bija dežuranti skolās. Vienā klasē bērnu skaits svārstījās ap 20n skolēniem. Mūsu skolā mācījās ap 16-170 

bērni. Par bērnu un skolotāju attiecībām nevaru neko sliktu teikt, domāju, ka tās drīzāk bija labas, jo , kā jau teicu, mums no mājā bija 
ieaudzināta cieņa pret skolotājiem.  

Bija jau reizēm izņēmumi, kad radās savstarpējas antipātijas, bet man personīgi tādu situāciju nebija. Parasti mīļāki bija tie skolotāji, 
kuru priekšmeti labāk padevās. Ja pats labi mācies, parasti problēmas nerodas. Kaut kā man liekas, ka mēs u z skolu gājām ar prieku, jo 
arī pārējos bērnos nebija ļaunuma (kas, bieži vien ir tagad), netika īpaši dzirdēta apsaukāšanās un kaušanās.  Mēs visi bijām daudz maz 
vienādi gan sociālā stāvokļa, gan finanšu jomas ziņā, bet izņēmumi ir pastāvējuši  vienmēr.  

Tāpat, skolā mēs diezgan  daudz fiziski  strādājām: krāvām malku šķūnī, piedalījāmies āra darbos pie skolas labiekārtošanas , skolas 
izmēģinājuma lauciņos audzējām dārzeņus. Es uzskatu, ka šādi kopīgi padarīti darbi bērnus saliedē.  

 
Ar cieņu Dārtas (4.kl.) un Luīzes (5/6 gad.gr.) vecmamma Biruta 

3.lapa Turpinājums no 2.lapas 

Neviens nenīdēja, ka par grūtu 
Mācījos Gulbenes rajona Lejasciema vidusskolā, kurā bija ap 400 skolēnu. Bijām sadalīti ‘’a’’ un ’’ b’’ klasēs. Manā klasē mācījās 31 skolēns. Man ļoti 

patika zīmēšanas un angļu valodas stundas. Skola bija ar angļu valodas novirzienu. Mācīja arī vācu valodu, bet maz. Ne visai patika algebra un eeometri 
ja, bet, pateicoties klases audzinātājai, kura pavilka mani ‘’aiz austiņām’’, jo bija šo priekšmetu skolotāj, viss izdevās uz 4 (atzīmju sistēmā), nepatika arī 
ķīmija, bija bail, ka izsauks un, ka kaut ko sajaucot nepareizi, ‘’uzlaidīšu gaisā ‘’skolu.  

Dejoju modernās dejas, dziedāju korī un ansamblī. No kora muku prom, par ko saņēmu piezīmi vai rājienu. Spēlēju teātrī. Žetonu vakarā parādījām 
‘’Pūt, vējiņi!’’ kā īsti mākslinieki, jo ar grimu, parūkām un dekorācijām palīdzēja kultūras nama darbinieki. Spēlēju arī volejbolu, braucām pa citām rajo 
na skolām – sacentāmies. Patika komandas tērps – balts topiņš ar vidusskolas logo, baltas pusgarās zeķītes, īsi melnie šortiņi.  

Mazajās klasītēs bija formas tērpi, bet lielajās klasēs varējām atļauties kaut ko citu, tikai neko košu. Meitenes krāsoties nedrīkstēja. Mēs ar draudzeni, 
protams, pamēeinājām un rezultātā nokļuvām ‘’arestā’’ mācību pārzines kabinetā.  

Skolas laikā obligāti bija jāiet pie zobārsta, katra kasīte savā dienā. Lai kā nepatika, izvairīties nevarēja, jo tika atzīmēts, kurš ir, kura nav. Ja kāds aiz 
muka, tam bija jāiet nākamajā dienā. Zobi viesim bija salaboti.  
Starpbrīžos visiem bija jāiziet no klasēm un jāstaigā pa koridoru pa vienam vai 
pārī. Klases dežurants sakārtoja klasi nākamajai stundai, pēc stundām to arī iz 
mazgāja. Mums bija jādežurē kopgaldā( ēdamzālē), kas atradās ēkā blakus sko 
lai. Netālu, pāri ceļam no skolas bija kafejnīca un mēs, protams, laidāmies pēc 
bulciņām. Pēc tam ar visām bulkām tikām iesaukti direktores kabinetā, kur lika 
tās apēst. Sarāja un atkal bija piezīme dienasgrāmatā.  
Skolā arī ballējāmies. Katrus Ziemassvētkus rīkojām karnevālus – katru reizi eēr 
bāmies pēc noteiktas tēmas.  
Braucām ekskursijās. Atmiņā viena uz Liepnu Alūksnes rajonā – mežā pa partizā 
ņu slēpņu bunkuriem, paši spēlējām kariņu. Bija baisi, bet interesanti.  
Nu, kur vēl - foršās kartupeļu talkas un biešu ravēšanas. Braukšana kravas mašī 
nās. Neviens nenīdēja, ka par grūtu – ne darbā, ne mācībās. Cienījām viens otru.  
Protams, gribējās ātrāk kļūt lieliem un patstāvīgiem. Izlaiduma dienā bija doma 
braukt ar laivām, bet lija. Otrā dienā papostoties, raudāju, jutos tik tiešām, kā no 
laivas izmesta, jo viss bija beidzies, nebūs jāiet uz skolu. Mācoties vienā skolā no 
1.klasītes, tā kļūst par otrajām mājām un otro eimeni – skolotājas – mammas, 
klasesbiedri – brāļi un māsas. Mēs satiekamies salidojumos. Atkal uz mirkli ir 
jauki kļūt kā bērniem – draiskoties atmiņu stāstos.  

Tālāk mācījos par sakaru operatori. Sēdēju pie komutatora (mazas kastītes), un savienoju vadiņu, lai cilvēki var sarunāties pa telefonu. Sūtīju tele 
grammas. Ugunsgrēka gadījumā, sazinoties ar miliciju (policiju), man bija dota atļauja izziņot trauksmi un nospiest sirēnas pogu.  

Paldies, par doto iespēju dalīties jaunības atmiņās par skolas gaitām.  
Kleitas un Heilijas Putniņu omamma Larisa Sprūde 

 NOSLĒDZIES KALPAKA PASĀKUMU CIKLS-  2018 
2018. gada 6. martā noslēdzās O.Kalpaka atceres pasākumu cikls “Kalpaka kauss-2018″, kurā  no 6.janvāra līdz 2. martam bi-

ja sacensības 9 disciplīnās : ierindas mācība, volejbols, militarizētā stafete, zemkopība, Latvijas vēsture, pirmā palīdzība, Latviskā dzīves-
ziņa,  patriotiskā dziesma, spēka un izturības pārbaudījums. Caur šīm sacensībām mēs mācāmies patriotismu. 

2.martā līdz ar saules lēktu mūsu skolā sākās rosība, pēdējie darbi līdz viesu uzņemšanai. Kā jau katru gadu, šis atceres pasākums rada 
lielu uzmanību arī citu  novadu skolās ,un par to esam ļoti pagodināti, ka tik maza skola spēj ar ko tādu izcelties. Šogad mūsu skolā iera-
dās 28 citu Latvijas skolu komandas. 

Pirms tam, 8.februārī 1.-4.klašu skolēni savas spējas  erudīcijā ,dambretē un militarizētajā  stafetē pārbaudīja Meirānu Kalpaka pamat-
skolā organizētajos pārbaudījumos.   Erudītā mūsu Samanta Patrīcija Baltā (2.kl.grupā ) ieguva 3.vietu un dambretē Iļja Voropanovs( 1.-
2.kl. grupā) ieguva 1.vietu, Alekss Kozulis 1.vietu (3.-
4.kl.grupā).Kopvērtējumā 1.-4.klašu komanda , kurā startēja Reinis Strods, 
Samanta Baltā, Renārs Zondars un Aksels Kozulis, ieguva 2.vietu. 

Visā pasākumu ciklā mūsu 5./6.klašu komanda ieguva vairākas godalgotas 
vietas -Ierindas mācībā -2.vieta, Militarizētajā stafetē -2.vieta, Spēka un iztu-
rības sacensībās-2.vieta, ‘’Ir Vidzeme, Ir Latgale’’- 2.vieta, Patriotiskajā 
dziesmā -3.vieta, Daba.Darbs- Tēvzemei - 3.vieta un kopvērtējumā 5./6.klašu 
grupa ieguva 3.vietu. Šajā komandā piedalījās- Keita Kruglova, Elīna Aleksa 
Ločmele, Jurita Radziņa, Rainers Zondars, Jānis Toms Bārbals, Nadīna 
Eimija Nagle, Sintija Šķēle, Sandis Lazda un Ivo Lūsis.  

7.-9. klašu komandai izdevās izcīnīt 1. Vietu Militarizētajā stafetē;2.vietu 
Zemkopja stafetē. Komandā startēja Sanija Juste, Sintija Slavika, Megija 
Elena Litke, Māriņš Šķēls, Kārlis Stods, Jānis Toms Litke, Rolands Slaviks. 

Šis pasākumu cikls—sacensību gars,  mums ļoti patīk,  tas saliedē, mobilizē 
komandu un palīdz iegūt daudz jaunu draugu! 

Informāciju apkopoja S.Šķēle un J.T.Litke 
 



4.lapa 

Mēs katru dienu kopā nākam, 

Un  lielus darbus darīt sākam! 

Ar kartupeļiem sniegavīrus zīmēt protam, 

Un tas itin nemaz nav pa jokam! 

Viens otru dzimšanas dienās sveicām 

Un mīļus vārdus arī ikdienā teicām! 

Vēl Ēnu dienu izbaudījām 

Un ar Sintiju, labi laiku pavadījām. 

Eksperimentus ar ūdeni radījām, 

Akvārijus no kastēm darinājām, 

Grupiņu Lieldienām dekorējām 

Un oliņas kopā sazīmējām! 

Vai dieniņ, cik esam mēs radoši 

Es teiktu pat, visu varoši! 

Mēs esam piecpadsmit cālīši, 

Viens otram kā māsas un brālīši 

Sūtam jaukus sveicienus Jums 

Un gaidiet atkal ziņu no mums! 

 

Audzinātāja Indira Baltā. 

Mēs visi ‘’Cālīši’’ gribam pateikt Paldies labajiem rū-

ķiem, par ziedotajām mantām mūsu grupiņai! Liels Paldies 

Ritai un Agrim Šķēliem par smilšu lampu, kura noder 

mums gan rotaļās, gan nodarbībās. Tikpat lielu Paldies 

gribam teikt Kramu-Veipānu ģimenei no Anglijas, kura 

nav aizmirsusi mūs te Latvijā un atkal pārsteidza ar jaun-

ām rotaļlietām, sniedzot bērniem daudz pozitīvu emociju!  

Sauleszaķēni kā arvien savā ampluā! 
 

Vai mēs varam būt mazāk enerģiski, ja ir pienācis Mūsu laiks-pavasaris, kad viss 
mostas, kustas, ņurdz un zib?!Protams-nē, Mēs tam visam līdzi… 

Paspējam visu izdarīt-ar draugiem izmantot skolas piedāvāto fotosesiju par godu 
Draudzības dienai, iepazīties ar interesanto bišu dzīvi, ieskatīties savu vecāku 
bērnībā-zīmēt un lekt „klasītes” vai „gliemezi”, nosvinēt trīskāršās Lieldienas- 

gan mājās, gan grupā, gan kopā ar skolas saimi… 
Liekas smieklu nebeidzamais stāsts, BET-katra diena mums paiet arī darba, ener-

ģijas lādiņa, jaunu atklājumu, jautājumu, uzdevumu un radošu ideju virpulī.  
Vai šim stāstam kādreiz būs beigas?! Tuvākā nākotnē mums tādu plānu 

nav, tāpēc EJAM UN DARBOJAMIES uz priekšu!!! 
 

Audzinātāja Baiba Smeltere 



ABSOLVENTIEM PA PĒDĀM... 5.lapa 

JĀNIS ŠĶĒLS 
( 2014./2015.mācību 

gada absolvents) 
Drīz absolvēšu Madonas Valsts ģimnāziju. 
2016.gada vasarā kopā ar Futbola komandu 

“Lubāna” izcīnīju 3.vietu Latvijas futbola federācijas 
2.līgas čempionātā Ziemeļaustrumu reģionā. 
2015./2016. gada sezonā izcīnīta 4.vieta Latvijas flor-
bola jauniešu čempionātā U-16 grupā. Esmu ticis 
Madonas florbola komandā, kura spēlē Latvijas florbola 1.līgas čempionātā, 
pēdējās divās sezonās palikām tieši aiz izslēgšanas spēļu sliekšņa. 

Iestājos Ghetto Games akadēmijā. Palīdzēšu viņiem organizēt pasākumus 
un iesaistīšos brīvprātīgajā darbā. 

Pēc MVĢ absolvēšanas plānoju doties mācīties uz Latvijas Sporta Peda-
goģisko akadēmiju(LSPA) par florbola treneri un rekreācijas speciālistu. 

Ar konkursiem un olimpiādēm neesmu aizrāvies. 
Dejoju foršākajā un vislabākajā Jauniešu deju kolektīvā(JDK) “Žuburi” 

Lubānā. 
Ar Žuburiem biju bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētkos. 
Ļoti ceram un ļoti jau esam ieplānojuši braukšanu uz Dziesmu 
un Deju svētkiem Rīgā. 
 BEĀTE BEATRISE JUŠKO 

(2015./2016.mācību gada absol-
vente) 

Domāju, ka visi jau zināt, ka mācos 
Madonas Valsts ģimnāzijā, nu jau 11.c 
klasē, varu piebilst -  labākajā klasē 
ģimnāzijā. Aktīvi darbojos skolas 
avīzē ‘’Maģiskā’’. Pati, dažkārt, sev 
jautāju, kāpēc  to nedarīju agrāk? Kā-
pēc nedarbojos Degumnieku pamat-
skolas avīzē ‘’Kabata’’? Iesaku vis-
iem, kuriem patīk rakstīt, pamēģināt 
skolas piedāvāto avīzes pulciņu. Rak-
stīt par skolas dzīvi, klases biedriem, 
skolas panākumiem un citām aktivitā-

tēm skolā ir  ļoti interesanti un tas pat neaizņem daudz laika. 
Protams, arī citas aktivitātes man nepaliek novārtā. Piedalos 
dažādos sporta pasākumos, olimpiādēs vai sacensībās, kuros 
ģimnāzijas komandai vienmēr veicas ļoti labi. Prieks startēt 
MVģ komandā. Katru gadu piedalos Oskaram Kalpakam vel-
tītajos pasākumos, volejbola sacensības, Karoga svētkos. Grūti 
uzskaitīt visas godalgotās vietas. O. Kalpakam veltīto pasāku-
ma ciklu noslēgumā Degumniekos, abus gadus esmu bijusi 
tiesnese kopā ar skolotāju Anitu Tropu. Arī mana Zinātniski 
pētnieciskā darbība bija kā tāda olimpiāde, tas ir ļoti liels 
darbs katram un es to godam paveicu. Skolas rīkotajos pasā-
kumos ar klasi veidojam dažādus priekšnesumus un cenšamies 
piedalīties visur.  

Priekšā vēl viens gads, kura laikā arī centīšos aktīvi iesaistī-
ties skolas dzīvē un to pilnveidot, iesaku to darīt 
arī visiem jums! Ir svarīgi savu skolu veidot par 
labāku un ar to lepoties!  

RALFS BORMANIS  
(2016./2017.mācību gada absolvents) 

Mācos Madonas Valsts ģimnāzijā un pārmaiņas gada sākumā bija 
nudien lielas, taču nu jau esmu apradis ar mācīšanos lielā skolā ar 
350 skolēniem, tomēr, ka nekas neaizstās Degumnieku pamatskolas 
mājīgumu un ģimenisko sajūtu.  
Gada laikā esmu piedalījies dažādās olimpiādēs, konkursos un ārpus-
skolas aktivitātātēs. Bioloģijas olimpiādē ieguvu atzinību, piedalījos 
Angļu valodas publiskās runas konkursā, kur ieguvu 2. vietu, pieda-
lījos Fizikas olimpiādei un Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpi-
ādē. Pašlaik aktīvi gatavojos Kulturoloģijas olimpiādei, kā arī strauji 
tuvojas atklātā matemātikas olimpiāde, kurai pieteicos. Tam visam 

pa vidu piedalos arī dažādos pulciņos un nodarbībās. Ar MBJC teātra pulciņu skatē iegu-
vām 1. pakāpi. Noslīpējam pēdējās nepilnības, lai tautasdeju skatē uzrādītu izcilu rezultātu. 
Ar MVĢ jaukto kori gatavojamies skatei, kurā esam pārliecināti, ka savas tautas labākās 
dziesmas nodziedāsim ar visu savu patriotismu un mīlestību, lai iegūtu iespēju piedalīties 
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Dziesmu svētkos. Vadu dažādus skolas pasā-
kumus. Zinātniski pētnieciskajā darbā izvēlējos tēmu ‘’Tūrisma resursu daudzveidība Ošu-
pes pagastā’’, par kuru ieguvu augstāko vērtējumu, pa diviem gadiem pētīšu iespējas, ka 
piesaistīt Tūristus mūsu mazajam, bet patiesi tūrisma iespēju bagātajam pagastam.  

Gads tuvojas noslēgumam, bet tas nozīmē ka priekšā ir pats svarīgākais- noslēguma 
pārbaudījumi un eksāmeni. Novēlu visiem klasesbiedriem un skolotājiem, kurus, atcero-
ties, atmiņā ataust priekpilnas atmiņas, un nav iespējams nepasmaidīt pat to īsti neapzino-
ties, izturību un apņemšanos, jo vairs palikuši vien nepilni 2 mēneši pēc kuriem 
atkal varēsim bezrūpīgi atpūsties un kalt plānus nākošajam darba cēlienam. 

P.S. Devītie, novērtējiet Skaidrītes pusdienas! 

DIDZIS SMELTERS 
(2009./2010.mācību 

gada absolvents) 
Pēc Degumnieku pa-

matskolas absolvēšanas , 
pabeidzu Lubānas  vidus-
skolu. Pēc tam biju plāno-
jis iestāties  Jūras Akadē-
mijā - bet nekā! Izlēmu 
dienēt armijā - NBS Sau-
szemes spēku Mehanizētā 
kājnieku brigādē. Sapratu, 
ka tā ir mana vieta! 4 gadu 
un 4 mēnešu laikā esmu 
ieguvis Dižkareivja pakā-
pi, bet nedaudz palicis līdz Kaprāļa pakāpei.  Drīz 
beigsies Pirmais Līgums, tālāk nezinu, ko darīšu -  
turpināšu vai nē ... 

Mana ikdiena paiet Ādažos, Kadagā. Biju vecā-
kais ložmetējnieks – tagad Nodaļas komandiera 
vietnieks /grupas komandieris. Trenēju jauniņos. 
Esmu pabijis Spānijā, Igaunijā, Lietuvā. Ir plānots 
arī brauciens uz Norvēgiju.  

UGA SPROĢIS 
( 2012./2013.mācību gada  

absolvents) 
Pēc Degumnieku pamatskolas ab-
solvēšanas ,es iestājos blakus esoša-
jā  Lubānas vidusskolā. Beidzu to 
ar labām sekmēm. Biju viens no 
labākajiem klasē. Tolaik ieguvu 3. 
vietu starpnovadu olimpiādē filozo-
fijā.  

Pēc tās iestājos Latvijas Universitātes Datorikas 
fakultātē. Viena no prestižākajām augstskolām, kur 
studēt Informācijas tehnoloģijas. Pašlaik praksējos un 
strādāju Latvijas Universitātes Matemātikas un infor-
mātikas institūtā. 

 Esmu gandarīts, esmu izturējis tik tālu , jo esmu 1 
no ap 130 studentiem, kuri vēl studē kursā. Sākumā 
bijām 260. 

HĀRDIJA KRISTIĀNA NAGLE 
2014./2015.mācību gada absolvente) 

Pēc Degumnieku pamatskolas absolvēša-
nas ,pa šiem trīs gadiem Madonas Valsts 
ģimnāzijā, ir notikušas lietas, kas mani ir 
pāsteigušas .  
Ziemassvētkos 2017.gadā tiku nominēta kā 
“Balles karaliene” un šogad lielākais noti-
kums žetonvakarā— tiku nominēta kā “Gada 
ģimnāziste”. Sasniegumi ir bijuši arī Zināt-
niski pētnieciskajā darbā. Sākumā tiku sūtīta 
uz Valmieru un pēc tam uz Rīgu. Un piedalī-
jos arī Cēsīs.  
Sasniegumi ir arī vieglatlētikas sacensībās
( metu šķēpu, grūžu lodi un lecu tāllēkšanu) 
un jau otro gadu pēc kārtas ar sporta skolu 
braucam trenēties uz Čehiju (arī šogad aprī-
lī). Pagājušajā gadā uzlaboju Madonas nova-

da rekordu tāllēkšanā 4,96m, bet personīgais ir 5,12m. 
Pirmajā gadā ģimnāzijā ar kori braucām uz Itāliju .Esmu iestājusies 

zemessardzē, strādāju tur jau gadu, vasarā  izgāju pamatapmācību un 
lielgabala kursus.  

Skolā esmu skolēnu padomē kā sporta sektora vadītāja, rīkoju 
pasākumus, kas saistīti ar sportu.  



 

LIELDIENAS AIZRIPINĀTAS 

 

6.lapa 

Apkopojot anketas par 
mācību ekskursiju uz Rīgu, ieguvu informāciju, ka bija tādi 

skolēni, kuriem patika viss. Daudzi izbaudīja pašu braucienu, 
kura laikā varēja izklaidēties ar draugiem un klasesbiedriem, 
uzzināt daudz jauna un noderīga. 

Bija arī daži mīnusi… piemēram,  autobusā bija karsts, pie 
Mākslas muzeja diezgan ilgi jāgaida autobusu. 

Skolēni arī izteica savas idejas nākošajām ekskursijām—
apmeklēt Rīgas ostu, Zooloeisko dārzu, Ilūziju muzeju, ZINOO 
centru u.c. Bērni pauda vēlmi braukt uz citām pilsētām-
Daugavpili, Ventspili, Cēsīm, Liepāju, arī uz citām valstīm- Lie 
tuvu, Igauniju, Poliju, Zviedriju un Franciju. 

Apkopoja Megija Elena Litke 

Mēs lepojamies! 

 1.-6.klasei starpnovadu sporta olimpiādē 
3.vieta 

 Nacionālās bibliotēkas skaļās lasīšanas 
konkursā reģionā Sintijai Šķēlei 3. vieta 

 Starpnovadu teātru skatē 1.-
4.kl.kolektīvam ‘’Virpulītis’’ un 5.-
9.kl.kolektīvam ‘’Virpulis’’ 1.pakāpes; 
Labāko aktieru tituli: Akselam Kozulim, 
Samantai Patrīcijai Baltajai un Sintijai 
Šķēlei; 

 Starpnovadu matemātikas olimpiādē 
4.klasē  - Aleksam Kozulim Atzinība 

 Starpnovadu glītrakstu konkursā Tomam 
Šķēlam 2. vieta 

 
 

3. aprīlī kopā sanācām mēs—sākumskolas skolēni un pirmsskolas vecākās 
grupiņas bērni kopā ar Cālīti un Zaķīti. 

Patiess prieks par krāšņo Lieldienu olu izstādi. 

Pavasara saulgrieži—Lieldienas ir aizvadīti ar skanīgu dziedāšanu, jestrām 
izdarībām izmatojot apaļu formu priekšmetus.  

Foto. B.Smeltere 

Pasākumu organizētājas un vadītājas sk. S.Solovjova un sk. I.Strode 

Avīzi veidoja : 

L.Kalniņa, S.Šķēle, M.E.Litke, J.T.Litke,  

 Datorsalikus sk. I.Strode 


