
Kabata 
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Esam gandarīti par sasniegumiem 
Madonas novada bērnu un jauniešu dambretes čempionātā aktīvi piedalījās šādi  mūsu skolas skolēni: Alekss Kozulis, 

Aksels Kozulis, Ričards Krams, Megija Elena Litke, Jānis Toms Litke un Viktors Serečenko. 
Visu pirmo mācību semestri Degumnieku pamatskolas labākie dambretisti piedalījās piecos turnīros. 
Finālu noslēdzām ar vareniem rezultātiem. Alekss Kozulis savā vecuma grupā  
( U-10), ieguva 1. vietu—zelta medaļu un kausu, Megija Elena Litke savā vecuma grupā (U-16), ieguva 3. vietu—bronzas 

medaļu , arī Ričards Krams savā grupā (U-13), izcīnīja 3. vietu un bronzu. 
Ņemot vērā augstos sasniegumus Madonas novada sacensībās dambretē, mūsu skolas 4 skolēni tika uzaicināti uz Latvijas 

jaunatnes čempionātu 64 lauciņu 
dambretē, kurš norisinājās 23. 
janvārī Liepupes vidusskolā. 

Uz šo čempionātu devās Al. 
Kozulis, R.Krams, M.E.Litke un 
V.Serečenko. Mums bija iespēja 
sacensties ar Latvijas 
spēcīgākajiem dambretistiem—
bērniem un jauniešiem.  

Esam gandarīti par saviem 
sasniegumiem un turpināsim 
cīnīties par uzvarām Madonas 
novada bērnu un jauniešu 
čempionātā 2. semestra turnīros. 

 
Par dambretistu sasniegumiem 

pastāstīja pulciņa vadītāja Sarmīte 
Solovjova 

Alekss Kozulis  Ričards Krams Megija Elena Litke  

MANS JAUNĀ GADA STĀSTS 
Ir pagāj is vien mēnesis no brīža, kad sajūsminājāmies par salūtu ziediem melnajās debesīs un 

līk smi priecājāmies par Jaunā gada startu .  
Pasaulē Jaunais gads neiesāk as vienā laikā, j o  pasaule ir sadalīta  laik a 
j oslās. Gadu mijas nak tī dažviet snieg sniegs, citviet līst lietus vai pie 
debesīm spoži mirdz zvaigznes un zvaigznāj i.  Pasaulē nesak rīt arī 
gadalaik i,  bet tas netraucē priecāties par Jaunā gada atnāk šanu.  
Jauns gada sākums, j aunas apņemšanās, uzstādām sev jaunus mērķus, pēc 
k uriem tiek ties. Galvenais ir doties uz  mērķ i un neapstāties pie sasniegtā. 
Savu mērķ i varēs sasniegt tik ai pārvarot visas grūtības un atbrīvojoties no 
slink uma, k as mūsos katrā mīt k aut mazliet.  Mums k atram jācīnās ar sevi. 
Esmu gan dzirdējusi, k a cilvēk i savas apņemšanās pilda tik ai pirmo gada 
mēnesi, bet vēlāk  viss ieejot vecajos ceļos. Tāds jau tas cilvēk s ir –  grūti ir 
mainīt ies, grūt ir darīto  to , kas šķ iet sarežģīti.  
  Pagājušais gads pask rēja nemanot, ar panāk umiem un pārsteigumie m 
bagāts. Šis gads man ir īpašs, j o  ir pēdējais gads, kad mācos Degumniek u 
pamatsk olā. Nemanot aizvadīti vairāk  kā deviņi gadi, bet tagad, j au pēc 
dažiem mēnešie m -  ek sāmeni un izlaiduma vakars. 
Jāuzsāk  mācības citā  sk olā. Šis gads man būs pārbaudījumiem, 
izaicinājumiem, jauniem piedzīvojumiem bagāts. Daudz domāju par 
nāk amās profesijas izvēli –  lasu, salīdzinu, analizēju, apspriežos ar 
vecāk iem. Līdz šim viss šķ ita vienkārši. Sk olas tepat, ne par k o nav jābēdā, 
bet drīz viss mainīsies. Tas šķ iet vilinoši un reizē arī mazliet biedējoši.  

Sev un citiem šogad vēlu mieru, sirsnību, savstarpēju sapratni un labu veselību.  
 

Avīzes redak tore un 9.k lases skolniece Vendija  



LIELĀKAIS SANIEGUMS DZĪVĒ VĒL BŪS 
Jūs jau zināt, kas ir debija. Tas ir kaut kas pirmreizīgs—pirmā uzstāšanās, pirmā sakomponētā dziesma, pirmais mūzikas 

albums un tā tālāk. Mūsu skolas skolotājai Zitai Justei arī šogad bija debija, uzsākot vadīt skolas teātra pulciņu un kļūstot par 
režisori izrādei ‘’Eža kažociņš’’.  
Kad svētku nemiers aiz muguras, bet eksāmenu  stress vēl priekšā, aicinājām skolotāju uz sarunu. 

 
 
Lūdzu iepazīstiniet 
mūs ar sevi? 

Esmu matemātikas un 
fizikas skolotāja 
Degumnieku 
pamatskolā. Līdz 
astoņpadsmit gadu 
vecumam dzīvoju 
Dricānos, tad  studēju 
Daugavpilī un vēlāk 
pārcēlos uz dzīvi 
Varakļānos,  esmu 
precējusies, ir divi 
bērni.  
Cik skolās esat 
mācījusies? 
 Pirmos divpadsmit 
gadus mācījos Dricānu 
vidusskolā un paralēli 

Rēzeknes mūzikas skolā. Pedagoģisko augstāko izglītību 
ieguvu  Daugavpils Universitātē.  
Kā izdomājāt kļūt par skolotāju ? 
 Līdz 9. klasei  gribēju kļūt par sākumskolas skolotāju , bet  
12. klasē nolēmu studēt matemātiku. 
Kā izdomājāt būt par matemātikas un fizikas skolotāju? 

Skolā  labi padevās matemātika. Studējot matemātiku, 

paralēli mācījos arī informātiku un fiziku. Visas šīs jomas ir 

saistītas un papildina viena otru. 
Cik gadus strādājat par 

skolotāju un cik 
gadus mūsu skolā? 

Par skolotāju  strādāju   

deviņus gadus un 
Degumnieku 

pamatskolā -  piekto 

gadu. 
Kā kļuvāt par teātra 
pulciņa vadītāju? 

Mācoties Dricānu 
vidusskolā patika 

piedalīties teātrī, kad 

Degumniekos radās 
iespēja vadīt teātra 

pulciņu, piekritu  

pamēģināt. 
 

Luga ‘’Eža kažociņš’’ bija Jūsu pirmā iestudētā luga mūsu 
skolā. Kādi iespaidi? 

 Gatavojot scenāriju, mēģināju 

iedomāties, kā tas varētu 
izskatīties. Sākot mēģinājumus,  

daudzas lietas nācās pārveidot,  

pielāgot reālām iespējām. Lai 

izrāde būtu veiksmīga, svarīgs 
bija arī muzikālais 

noformējums,  gaismas, deju 

horeogrāfija un skatuves 

dekorācijas.  Kopējā sadarbība 
bija pozitīva, bija arī  lietas, ko 

nākamajā reizē jāuzlabo . 
Kā izvēlējāties lugu? 

Luga “Eža kažociņš” ir latviešu 

klasiskā pasaku luga. 

Iedomājos, ka lugas sižetu var savienot ar Ziemassvētku tēmu, 

atklājot tikumiskās vērtības un vairojot labestību. Lugā ir 
vairāki sižetiski vienoti, neatkarīgi personāži, kas labi derēja 

aktieru izvēlē.  

Kādi ir Jūsu hobiji brīvajā laikā? 

Brīvo laiku labprāt pavadu kopā ar ģimeni, dažreiz kopā 

ceļojam, sportojam. Jau vairākus gadus dejoju tautu deju 

kolektīvā. 

Kā Jūs relaksējaties?  

Vislabāk atpūšos mājās kopā ar ģimeni, patīk braukt ar 

automašīnu. 
Kas Jums patīk Jūsu darbā? 

Vērot kā bērni izaug lieli, priecāties par viņu izaugsmi un 

panākumiem. 
Kādi ēdieni jums garšo un kādi nē? 

Esmu tradicionālo latviešu ēdienu piekritēja, bet ēdienam 

jābūt ar bagātīgu garšu!  

Kādas zemes esat apceļojusi? Jūsu sapņu zeme? 
 Ir būts daudzās valstīs. Katrai valstij ir savs skaitums un 

pievilcība.  Pēdējais garākais ceļojums bija uz Austriju ar deju 

kolektīvu.  Šī  valsts pārsteidza ar skaistajiem kalniem, augsto 
dzīves līmeni un sirsnīgiem cilvēkiem. Bet mana sapņu zeme 

tomēr ir mūsu Latvija.     
Ko Jūs nekad nedarītu? 

Nekad neēdīšu gliemežus…….. bet, ja nopietnāk “nekad” – 

nekad mēs nevaram zināt, kā varam rīkoties nestandarta, 

ekstrēmās situācijās. 
Jūsu lielākais sasniegums dzīvē! 

Vēl būs! 
Kādā teātrī vai filmā Jūs vēlētos spēlēt galveno lomu? 

Skārletu  “ Vējiem līdzi”. 

Interviju sagatavoja L.Kalniņa, M.E.Litke, R.Bormanis 
 

 Sk.Zita kopā ar devītajiem—Vendiju, Viktoru, Beāti un Megiju  

Sk. Zita kopā ar Vendiju, Dagni, Tomu, Linardu,  
Arvi, Edgaru un Ralfu pirms izbrauciena uz z/s ‘’Zemgaļi’’ 

Darba procesā 

Smeceres sila 
 Piedzīvojumu parkā 



Kalpaka atceres pasākumu cikls  - 2016 
Ar 6.janvārī iezīmējās Kalpaka atceres pasākumu cikls-2016. Pasākumu organizators ir Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas 

fonds, sadarbībā ar Ošupes pagasta pārvaldi. 
 Esam Kalpaka dzimtās puses skola, esmu Kalpaka fonda paraksttiesīgā pārstāve, Kalpaka atceres pasākumu cikla iniciatore. 

Pasākumi notiek pateicoties domubiedriem, vispirms jau tiem, kuriem šī lieta rūp, šķiet vitāli svarīga— Degumnieku pamatskolai 
un kaimiņu skolām,  izglītības iestādēm, kur vadība atbalsta un tas ir godājami. Degumnieku pamatskola ir bāzes skola, jo tajā 
strādāju , jo skola ir Ošupes pagastā. Skolu ļaudis varam būt pateicīgi un lepni, ja pagastu vadība ir tāda kā mūsējā, kurai rūp skola, 
skolēnu garīgā, patriotiskā izaugsme. Esam atbalstīti. 

Skolām ir iespēja uzņemt viesus, parādīt sevi, skolēniem iespēja sevi realizēt veselīga dzīvesveida pasākumos. 
1) 25.- 19.02. 16. Neklātienes zīmējumu konkurss ''Sidrabotus dubļus bridu tēvu zemi sargājot''- atbildīgais BJC, G.Kļaviņa 

( 29333762) 
2) 04.02.16. Erudīcijas konkurss, veiklības stafetes, dambrete 1.-4.klašu skolēniem- Meirānu Kalpaka pamatskolā. 

atb.L.Kunce ( 29194785) 
3) 09.02.16. Slēpošanas sacensības 5. līdz 12.klases skolēniem- Lubānas vidusskola , atb.I.Peilāne ( 2921528) 
4) 17.02.16 . Volejbols ''Kalpaka kauss'' 7.-9.kl.un 10.-12.kl. grupai Madonas sporta hallē, M.Gailums, I.Strode( 26276399) 
5) 25.02.16 Ierindas skate 1.-4.,5.-6.kl., 7.-9.kl.,10.-12.kl. Madonas 1.vidusskola, atb.Rudīte Zauska ( 29145285) 
6) 03.03.16. ''Kalpaka kauss-2016''noslēguma pasākumi: Militārā stafete; konkurss Latvijas vēsture, Latviskā 

dzīvesziņa ,Patriotiskā dziesma, Pirmā palīdzība, Dambrete 5.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl. grupām, notiks Degumnieku pamatskolā, 
atb.E.Zaube ( 26400999) 

7) 06.03.16. Noslēgums, apbalvošana ''KALPAKA ATCERES PASĀKUMI-2016'' - Madonas kultūras namā ( sīkāka info par 
6.martu sekos). 

PALDIES PAR ATBALSTU ! 
Ar cieņu, Edīte. 

Labdarības izrāde  
Degumnieku tautas namā 

Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu 
mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek pārnesta uz citiem 
cilvēkiem, ar kuriem mūs pat var nesaistīt draudzības vai 
radniecības saites, pat uz pilnīgi mums nepazīstamiem 
cilvēkiem, pret kuriem mums nav nekādu saistību un no 
kuriem mēs neceram neko saņemt.  

Jau trešo gadu mūsu skolas kolektīvs realizēja savu 
ieceri -labdarības izrāde janvāra sākumā Degumnieku tautas 
nama zālē.  

Šoreiz tā bija luga “Eža kažociņš”. Es šajā izrādē 
spēlēju galveno lomu.  Man šķita, ka sajūtas spēlējot 
kultūras namā bija spēcīgākas nekā spēlējot skolā. 
Iespējams ,tas bija tādēļ ,ka uz labdarības pasākumu brauc 
skatītāji no kaimiņpagastiem, nāk cilvēki, kuriem esam 
pateicību parādā, nāk ciemiņi, kuri vēlas uzņemt pozitīvas 
emocijas, kas noderētu visam gadam. Es ceru ,ka mums tas 
izdevās . 

Ar nepacietību gaidām nākamo tikšanos,  lai atkal 
varētu jūs iepriecināt ar skanīgām dziesmām, skaistām 
dejām, un galvenais -  ar patiesiem smaidiem.  

Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labu pašam 
sev - ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva, bet gan 
tajā, ka apziņa, ka padarīts labs darbs, pati par sevi sniedz 
lielu prieku. Tāpēc mans ieteikums būtu darīt ikvienam pēc 
iespējas vairāk labos darbus.  

Latviešu valodas nedēļa skolā 
No 18.-22. janvārim skolā norisinājās Latviešu valodas 

nedēļa. Nedēļas garumā gan starpbrīžos, gan latviešu valodas 
stundās veicām  dažādus interesantu uzdevumus. Nedēļas moto: 
’’Gudru ņēmu padomiņu’’.                                                                                
Minējām mīklas, meklējām dažādiem teicieniem turpinājumus, 
krāsojām burtu mandalas, sacerējām dzejoļus un stāstus ar 
vienu burtu, atšifrējām krāsu nozīmi latviešu folklorā, veidojām 
teikumus no dotiem vārdiem, pa skolu meklējām savas krāsas 
lapiņas un pēc tam sakombinējām, lai veidotos tautasdziesma, 
skaidrojām dažādus sakāmvārdus, organizējām grāmatu 
izstādi klasēs, rakstījām glītrakstus  un piedalījāmies savu 
radošo darbu lasījumu stundā. 

Nedēļu organizēja skolotājas D.Koļesņikova, B.Bodža, 
I.Strode, S.Solovjova. 

 
Vīra  vēlēšanās vasarā 

        Vasara vakarā vasarojās. Viens vīrs vasarā visur vaļojās .Vēlāk 
viņš vasaras vakarā vēlējās visādas vēlēšanās. Viņš vēlējas vienuviet vecu 
vijoli, vijīgu vainagu, vientiesi vardi.  

        Vējš  veco vīru visur vēroja. Vēzis  visus vedināja vingrot. 
Vāvere viena vannojās vannas istabā. Varde vēlējās vingrot virtuvē. Vai 
vārna vilinās virtuvē vistu? Vista vaļājās viesistabā.    

      Vārna valda viltīgo vēju. Vai vējš vainagos vecā vīra vilinājumu?  
      Vakarā vāvere vaid veikalā. Viņa vēlas valriekstus. Vārna vedīs 

vistai vezumu vafeļu. Viltīgā  valdniece vāks vīnogas. Vilks vīs vijolīšu 
vainagu. Vista vingrinās veco vijoli . 

    Vienā vakarā vīrs vinnēja visas vēlēšanās!  
 

Autori - K.Kruglova, E.A.Ločmele,  
S. L. Dreimane, J.Radziņa, R.Zondars ,4.kl.  

 

Bērni sniegavīru cēla , 

Sniega bumbas kopā vēla . 
Grūti bija ,tas ir nieks  

Bērniem lielais ziemas prieks. 

Ragavās no kalna trauc , 

Visi priekā sauc - 
No kalna ātri lejā , 

Sniegpārslas krīt lejā . 

Autore– S.Radziņa, 1.kl. 

 

edēļas notikumus atspoguļoja Elīna Serečenko 

Ātrā intervija ar Ralfu Bormani - galvenās 
lomas atveidotāju Ziemassvētku izrādē. 

Ko izvēlētos Tu? 

rīts/vakars 
zila/zaļa 
draugi/vientulība 
sauļošanās/peldēšanās 
roze/lilija 
dziedāt/dejot 
plastilīns/aplikāci ju 
papīrs 
sestdiena/svētdiena 
Dziedāt/ spēlēt teātri  
Lasīt grāmatas/ dators  
Zemenes/ avenes  
Salds/ sāļš 
Hokejs/futbols 
Dziedāt/ sportot  
Matemātika/ ķīmija  
Angļu/krievu 
Melns/balts 

Tēja/Kafija 
Dators/ planšetdators  
Saldumi/ Augļi 
Ziemassvētki/Lieldienas 
Salds/skābs 
Banāns / Apelsīns 
rupjmaize / baltmaize 
tomāts / gurķis 
čipsi / konfektes 
karamele / iebiezinātais 
piens 
ziema / vasara 
blondīnes / brunetes 
Televizors / dators 
LNT / TV3 
kaķis / suns 
Saule/mēness 
apelsīns/citrons 
zemene/mellene 
 Ātri nointervēja Vendija 



Decembra (2015) un janvāra (2016) īsziņas  
 Cimdu un zeķu izstāde ’’Pūra lāde’’ (paldies visiem, visiem, kas piedalījās); 

Ziemassvētku pasākumi skolā un pirmskolā; 

Ziemassvētku iestudējums ‘’Eža kažociņš’’, 
(rež.sk. Z.Juste); 

Labdarības izrāde Degumnieku tautas namā; 

Atceres brīdis Visagala kapsētā un 
‘’Liepsalās’’, veltīts Plkv. O.Kalpaka dzimšanas 
dienai; 

Barikāžu laika atceres mirklis; 

Latviešu valodas nedēļa; 

Dambretes sacensības novadā un ārpus tā; 

 Degumnieku bibliotēkā - folkloras stunda kopā ar bibliotekāri I.Kokari (1./3.kl.); 

Hokeja mači starp skolas komandām; 

Mūsu skolā futbola sacensības U-9 grupā, (Balvi, 
Gulbene 1, Gulbene2, Jēkabpils, Viļāni, Lubāna), skolu 

Cimdu, zeķu izstāde 

Jaunrades lasījumu stunda 

SPĪTĒJOT ATKUSNIM 
Par spīti atkusnim un lietum, 26. janvārī mūsu skolā 

notika hokeja mači. Mūsu sportiskie skolēni bija degsmes 
pilni un spēlēja ar lielu jaudu. Bija pieteikušās piecas  
komandas, no kuriem divas no sākumskolas un trīs no 
pamatskolas. Šos hokeja mačus ierosināja, organizēja un 
veidoja 7. klases skolēns Mārtiņš Šķēls ar tēta Aigara un  
skolotājas Edītes  atbalstu. 

Vietu sadalījums:  

Pamatskolas konkurencē: 

1.vieta-  Lokomativ (V.Serečenko, M.Bremšmits, 
K.Strods) 

2.vieta-  DHL (M.Šķēls, E.Graviņš.) 
3.vieta- SKA ( L.Jansiņš, T.Jausdzems, A.Bonda) 
 
Sākumskolas konkurencē: 
1.vieta- Traktori ( R.Krams, R.Zondars, J.T.Bārbals, 

S.L.Dreimane) 
2.vieta- Profiņi (Re.Zondars, Ak.Kozulis, E.Bormane) 
 
Paldies Mārtiņam ,sk.Edītei , tiesnešiem Aigaram 

Šķēlam un Valdim Bennem, sk. Inetai Strodei par gardo 
tēju, Raitim Bārbalam par saldajām kūkām un visiem 
līdzjutējiem par uzmundrināšanu. 

 
Līdzjutējs Ralfs Bormanis 

No kreisās; Rainers, Ričards, Jānis, 
Aksels, Elfa, Renārs 

No kreisās: Mairis, Viktors, Kārlis,  
tiesnesis  Aigars Šķēls un Edgars 

Savai skolai 
No 02.11.2015. līdz 07.02.2016. veikalu tīklā MAXIMA nor-

isinās izglītības atbalsta programma „Savai  skolai”.Akcijas  

laikā iedzīvotāji par katriem 7 eiro iepērkoties 

„Maxima Latvija” veikalos, saņem uzlīmes, ko tālāk 

var novirzīt sevis izvēlētai izglītības iestādei, lai tā 

varētu savā īpašumā iegūt bumbas, mūzikas cen-

trus, printerus, datorus un citas mācību procesa 

modernizēšanai nepieciešamās lietas. Izglītības 

iestādes pēc saņemto uzlīmju daudzuma izvēlas 

sev nepieciešamo inventāru, ko pavasarī saņems 

bez maksas. Arī mēs aktīvi piedalāmies šajā akcijā. 

Lai gan mūsu nav daudz, taču šobrīd jau esam 

savākuši 1848 uzlīmes. Paldies visiem, kas atbalsta 

un uzlīmes ziedo Degumnieku pamatskolai. Aicinām 

uzmanīgi pārskatīt savus maciņus un atrastās 

uzlīmes ziedot kādai no izglītības iestādēm, to varat 

izdarīt līdz 14.02.2016.  

Degumnieku pamatskolas administrācija. 

Atrodi 12 atšķirības.  

Izpildi, nofotografē un atsūti uz e-pastu 

kabata100@inbox.lv 

(zīmējuma autore 9.kl. Skolniece Megija Rauza) 

Iepriekšējā numurā uzdotā jautājuma :’’Cik sniegpārslas 
ir paslēpušās avīzē” pareizā atbilde-46. 

Paldies centīgākajām skaitītājām—Ritai Šķēlei un Beātei 
Beatrisei Juško.  

Avīzi veidoja: Megija Elena Litke, Linda Kalniņa, Vendija 
Strode, Elīna Serečenko, Ralfs Bormanis, sk. I.Strode. 

Foto : V.Strode un no skolotāju personīgajiem arhīviem 


