
Kabata 
Degumnieku pamatskolas avīze 

Septembris-oktobris /2020(32) 

Labdien, lasītāj! 
Nu jau vairs nav šaubu par to, ka aiz loga 

valda rudens. Tas ir lielisks laiks, kad vakarus 
izmantot jautrām nodarbēm mājās kopā ar ģi-
meni, bet siltajos novakaros vēl doties pastaigās 
un priecāties par brīnišķīgajām rudens aina-
vām. 

Pa šo mazo laika sprīdi esam paspējuši izda-
rīt tik daudz. Esam devušies jautros un izglīto-
jošos rudens pārgājienos, braukuši mācību ek-
skursijā un meža ekspedīcijās, cītīgi sportojuši, 
dziedājuši, dejojuši, rakstījuši dzeju, pabijuši 
dzejas pēcpusdienās un uzrakstījuši pirmos kon-
troldarbus.  

Paldies par netradicionālo daudzcīņu, ko 
mums piedāvāja Degumnieku multifunkcionālā  
centra ‘’13.km’’ vadītāja Dace Kalniņa. Ar 
lielu azartu veicām Degumnieku aktīvās atpūtas 
centra vadītājas Ilonas Strodes stafeti un intere-
santi pavadījām laiku pie Degumnieku bibliote-
kāres Valentīnas Kruškas. Šādas aktivitātes 
saliedē klases kolektīvu un sniedz gandarījumu 
un prieku atkal būt kopā ar savējiem. 

Jau vairākus gadus pēc kārtas esam sparīgi 
vingrojuši Vislatvijas Olimpiskajā dienā. Šogad 
vingrojām pie ‘’Astro'n'out’’ dziesmas ‘’Dejot 
trakāk’’. Man šķiet, mēs tiešām dejojām vistra-
kāk. Pēc Olimpiskās dienas vingrošanas devā-
mies uz pulkveža O.Kalpaka dzimtajām mājām 
‘’Liepsalām’’, kur jau 22. gadu pēc kārtas sa-
pulcējās vairāku skolu jaunieši un pārbaudīja 
savu izturību, muzikalitāti, patriotisko garu, 
saliedētību un spēkus.  No Degumnieku pamat-
skolas cīnījās divas komandas- 5./6. klašu ko-
manda un 7.-9.klašu komanda. Komandas at-
balstīja, iedrošināja un pamudināja skolotāja 
Zita Juste un skolotāja Una Salmane.  Abas 
komandas šogad izcīnīja 2.vietu.  

Mūsu skolā ne zēni, ne meitenes nebaidās 
spēlēt futbolu un braukt uz futbola mačiem Ma-
donā. Arī uz šīm sacensībām brauca divas ko-
mandas- 5./6. klašu komanda ieguva 3. vietu un 
7./8. klašu komanda 4. vietu. Mēs  lepojamies! 
Paldies skolotājai Sarmītei Solovjovai par sa-
liedēšanu un  trenēšanu. 5.-8.klašu rudens kro-
sā Madonā Renārs Zondars ieguva 3. vietu. 
Apsveicam! Paldies sporta skolotājai Edītei 
Zaubei.  

Kas tad būtu rudens bez Miķeļdienas?! Šo-
gad tā bija mazliet citādāka, bet ,protams, neiz-
palika bez mūsu skaisti izveidotās kompozīcijas 
no krāsainajām, daudzveidīgajām un skaistajām 
rudens veltēm. Ražas svētkus šogad baudījām 
kā mācību ekskursijas dienu.  

Neticami ātri pagājis septembris un savus 
soļus jau min oktobris. Esam nosvinējuši Vis-
latvijas Skolotāju dienu un suminājuši savus 
skolotājus ar krāšņiem rudens ziedu pušķiem, 
pašdarinātiem apsveikumiem un sirsnīgiem 
vēlējumiem.  

Vēl tikai mirklis un rudens brīvdienas jau būs 
klāt. Rūpējaties par savu un apkārtējo cilvēku 
veselību, ievērojiet valstī noteiktos epidemiolo-
ģiskos norādījumus un mācīsimies klātienē.  

 
Redaktore Sintija Šķēle 

 
 

(Pirmajā rindā no kreisās puses) pirmklasnieki: Mareks Kvitovs, 
Sereina Feča, Džemss Jānis Zeps, Jēkabs Mālnieks, Alise Laima 
Belova, (otrajā rindā no kreisās) audzinātāja Mudīte Bodža, pie 

skolas karoga skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji: Marta Veisa, Reinis 
Strods, Līva Peka un skolas direktore Daiga Rubene. 

Rudens- 
Upe miglas vālos, 
Aukstā rīta rasā 
Ābols vaigus sārto. 
Dzērves laižas prom, 
Ezis meklē midziņu. 
Naktis aizvien dzestrākas, 
Tumši rīti, vakari. 
Gladiolu vārpas manās rokās- 
Sveika, skola!  
                 Nauris Sproģis(5.kl.) 
Veiksmīgā roka. 
Kontroldarbs… 
Pēkšņi sāk sāpēt kreisā roka, 
Ko lai nu dara? 
Ā, man ir labā roka, tā man noder. 
Eju uz mājām, pēkšņi sveicina mani. 
Domāju un domāju. 
Un pasveicinu ar labo roku. 
                  Paula Lukša (5.kl.) 

Dzejas dienas… 
Dzejas dienās mūsu skolas 7.,8.,9. klašu audzēkņi devās uz pagasta bibliotēku, lai iepazītos ar sava novada un 
citu dzejnieku dzeju krājumiem. Tika šķirti un pētīti 21 dzejoļu krājums. 
Kāda ir dzejas autoru valoda? Ko, sirdī vai prātā paliekošu, tie vēsta mums, steidzīgā gadsimta cilvēkiem? 
Lūk, kādas domas uztvēruši 7.,8.,9. klašu audzēkņi! 
Dzejoļu krājums stāsta- 
Par dzīvi un tās būtību 
Par to, ka ģimene ir kopā savos svētkos 
Par to ,kā nodzīvot katru dienu 
Par dzīvi un emocijām 
Par dabu ,ziediem un māmiņu 
Dziļi un tēlaini dzejoļi par skumjām un citām emocijām 
Par pasauli 
Par dālijām 
Par dzīvnieku dzīvi 
Par pulksteņiem un laiku 
Par dabas parādībām 
Par dzīvi ,kas ir sapņaina ,mierīga un krāsaina. 
Savukārt, 10 skolēni piedalījās pagasta bibliotekāres Valentīnas Kruškas veidotajā viktorīnā par mūsu novada 
literātiem. Par tajā gūtajiem rezultātiem sīkāk pastāstīts pagasta avīzē “ Klānu vēstis “. Lasiet un uzziniet! 
Klasē tika sacerēti arī dzejolīši. Jūsu dzejiskai noskaņai tiek piedāvāti daži no tiem. 

Skolotāja Dace Koļesņikova 

Spoks joks, joko spoks 
Spocīgā tumsā spocīgs gaitenis. 
Vai zini, vakar spoks joks jokojās skolas 
gaitenī? 
Vai dzirdi- kaut kas čum un mudž? Klusu! 
Dzirdu, kāds elso, sviedri tek, pil uz ze-
mes. 
Jūsu bailes klusu pielavās, nobīstas, izlec 
ārā pa logu, metas bēgt. 
Vai dzirdi,- spoks nav joks! 
                 Anna Broka(5.kl.) 

Jauna diena, jauns rīts,- 
Vēl viena diena, ko mums dzīvot. 
Laiks skrien nemanāmi un ātri,- 
Šeit rīts, te jau vakars. 
Vēl viena diena nodzīvota. 
Tu vari piedalīties  šai skrējienā ar laiku, 
Bet vienalga, cik ātri skrien, laiks ātrāks. 
Vēl viena diena, vēl viens rīts… 
             Raivo Vidvuds Pličs (8.kl.) 



2.lapa ‘’Kabata’’  

Dodamies dabā 
 
Septembris ir laiks, kad pēc vasaras var doties dabā, lai izzinātu, izpētītu, salīdzinātu, secinātu un piedzīvotu. Tāpēc visi mūsu  pamat-

skolas skolēni kopā ar klases audzinātājām 4.septembrī, priecīgā noskaņā devās rudens pārgājienos. 
 Lai izdotos labs pārgājiens, ir vajadzīgi labi laika apstākļi, labs garastāvoklis un azarts. Tā kā spīdēja 

spoža saule, noskaņojums bija lielisks, azarta – pārpārēm, tad arī pārgājieni izdevās lieliski. Katra klase izvēlē-
jās savu maršrutu.  

1., 2 .un 5.,6.klases skolēni kopā ar audzinātājām Mudīti Bodžu un Unu Salmani ciemojās zemnieku 
saimniecībā ‘’Aļņi’’. Dodoties turp, ceļinieki nodarbojās ar plogingu—atkritumu vākšanu ceļmalās. Veica 
dažādus izpētes uzdevumus mežā. Saimniecībā iepazinās ar lauksaimnieka profesiju dažādos virzienos—gaļas 
lopkopība, graudkopība, ķiploku audzēšana, atpūta un tūrisms. Paldies Mārcim un Dacei par laipno uzņemša-
nu un gardo ugunskura zupu.  

3.klases kolektīvs un audzinātāja Sarmīte Solovjova devās pārgājienā uz zemnieku saimniecību 
‘’Eglītes’’, lai iepazītos ar saimniecības ikdienas norisēm, kā arī, lai pēc vasa-
ras brīvlaika atkal visi kopā jauki pavadītu laiku. Pa ceļam uz saimniecību, 
skolēni veica uzdevumus, kas saistīti ar dabas zinībām, matemātiku, latviešu 
valodu un angļu valodu. Mazie ceļotāji tika laipni sagaidīti ar siltām pusdie-
nām. Dienas laikā neizpalika bez desiņu cepšanas un draudzīgi pavadīta laika. 
Visus ļoti iepriecināja dzīvnieku daudzveidība saimniecībā.  Paldies Jostu ģi-
menei par viesmīlību.  
4.klases skolēni kopā ar audzinātāju Ineta Strodi devās izpētīt un iepazīt meža 
nozari-  Zemkopības Ministrijas rīkotā konkursa ‘’Mūsu mazais pārgā-
jiens ietvaros. Skolēni apmeklēja Latvijas Valsts Mežu 
‘’Podiņu’’kokaudzētavu, kura ir lielākā pasaulē kailsakņu ar uzlabotu 
sakņu sistēmu audzēšanā. Kokaudzētavas ražošanas tehnoloģijas papil-
dinātas ar jaunu stādu vaskošanas līniju ,kas minūtē novasko pat 86 egļu 

stādiņus. Otras vairs pasaulē nav arī unikālās, Latvijā ražotās egļu stādu šķirošanas līnijas. Ražošanas 
process kopumā notiek gan daudzos desmitos hektāru atklātās platībās, gan  siltumnīcās –  miljoniem 
tur izaudzēto stādiņu uzglabā īpaši tam paredzētā noliktavā. Paldies par viegli uztveramo un saprotamo 
stāstījumu kokaudzētavas vadītājam Aigaram Oļukalnam. Kad bijām redzējuši, kā iesēj un izaudzē 
koku stādus, devāmies uz mežu, lai tiktos ar Valsts Mežu dienesta mežzini Inesīti Skrauču, kura mums 
ierādīja veidu, kā  skaitīt koku daudzumu noteiktās platībās, rosināja palūkoties mežā un atpazīt mazo 
kociņu stādiņus, noteikt to vecumu, atpazīt kokus pēc lapām un mizām. Parādīja   un pastāstīja par pa-
reizi un nepareizi izkoptām jaunaudzēm. Pievērsa skolēnu uzmanību dzīvnieku apskādētiem kokiem, rādīja, kā izskatās koki, kuri ir apstrā-
dāti, lai meža iemītnieki tos neēstu. Skolēni ar interesi klausījās par meža apsaimniekošanas tematiku, veica mežzines sagatavotos uzdevu-
mus, atbildēja uz jautājumiem, ieklausījās un ieskatījās mežā. I.Skrauča neliedza padomu un neskopojās atbildēt uz bērnu jautājumiem gan 

par sēnēm, gan ogām, gan dzīvniekiem un putniem. Ceturtīšu meža nozares izpētes ceļojums noslē-
dzās kokapstrādes uzņēmumā "Holzwerke Lubāna", kur koksnes pārstrādes vadītājs Egils Feldmanis 
ierādīja koka pārstrādes procesus. Bērniem bija iespēja redzēt, cik lietderīgi izmanto visu, ko no 
koka var iegūt, izpētīt kukaiņu bojājumus, salīdzināt sausu un zaļu koku, iejusties darbinieka amatā 
ar rācijām un datoriem, saprast importa un eksporta būtību, izjust koksnes smaržu un pārliecināties, 
ka cehā ir liels troksnis, liela atbildība un smags darbs. Dienas gaitā neizpalika bez ugunskurā cep-
tiem kartupeļiem un desiņām, bez jautrībām, smiekliem un draudzīgām sarunām.  
Popularizējot veselīgu dzīvesveidu 7., 8. un 9. klases skolēni kopā ar skolotajām Zitu Justi un Edīti 
Zaubi devās pa dabas taku “Aiviekstes ozoli”, kas vijas gar Aiviekstes upes krastu. Viens no apska-
tes objektiem bija akmens laikmeta apmetne. Skolēni aplūkoja akmens, koka un krama darbarīkus 
un ieročus, izmēģināja iegūt uguni, izmantojot koku un kramu. Dabas takas veidotājs un uzturētājs 
Māris Valainis stāstīja piedzīvojumu stāstus – kā var izdzīvot dabā. Pēc 8 km pārgājiena  baudījām 
siltu tēju un garšīgu picu. Tā bija atraktīva, izzinoša, iedvesmojoša diena! Paldies Aleksa un Aksela 
Kozuļu mammai! 

Skolēni atgriezās mājās nedaudz noguruši, bet laimīgi un spilgtu iespaidu pilni. Turklāt gan skolēni, gan skolotāji ir pārliecināti, ka šādi 
pārgājieni iekrāso skolas ikdienu, paplašina skolēnu redzesloku un saliedē klases kolektīvu. 

 
Pārgājienu iespaidus pierakstīja Elfa Bormane 

3.klase  

I.Skraučas mācības 

4.klase  

7.,8.,9.klase 

Karjeras izglītība—gara gaisma nākotnei 
 
Sārtām kļavu pleznām ir atčāpojis rudens. Rudens ir starta 

laiks skolēniem un skolotājiem. 
Degumnieku pamatskolas skolēni kopā ar savām skolotājām 

ir ļoti ražīgi aizvadījuši septembri  karjeras izglītībā. Caur dažā-
dām aktivitātēm: rudens pārgājienu, projektu ‘’Mamma daba,’’ 
skolas ekskursiju ir iepazinuši profesijas, cilvēkus, kuri ir profesio-
nāļi savā darbā. 

1.-9.klase iepazina uzņēmējdarbību „Obelisk Farm”, kaņepju 
audzēšanā un izmantošanā, iepazina mežsaimnieka profesi-
ju,uzzināja par  pienākumiem Teiču rezervātā. 

Pārgājiena laikā iepazina lauku tūrisma uzņēmēja profesiju, 
attīstības principus. 

Dzejas dienu laikā kopā ar latviešu valodas skolotāju Daci 
Koļesņikovu pabija Degumnieku bibliotēkā, kur  tikās ar dzejnieci 
Sarmīti Radiņu. Iepazina ar rakstniecību saistītās profesijas. 

2. oktobrī skolēniem bija iespēja iepazīties ar skolotāja pro-
fesiju, izbaudīt pašiem , kas tas ir - mācīt citus .Interesanta izvēr-
tās tikšanās ar skolas jaunajiem pedagogiem, Degumnieku pa-
matskolas absolventiem : Sigitu Sprūdi, Gunitu Mežīti un jauniešu 
centra vadītāju Daci Kalniņu, uzjautāt, par izvēli, un kā pie tā 
nonāca, par izglītības iespējām. 

Turpinās arī skolēnu individuālā konsultēšana. 
Paldies par sadarbību un atsaucību visiem, kas rāda jaunie-

šiem gara gaismu dzīves takās! 
 

PKK Ināra Kiukucāne 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība izziņo un 
          mūsu skola atbalsta jauno 2020./2021. mācību gada sezonu     izglītības 

programmai “Putni un mēs”, mudinot skolēnus iesaistīties 
 ikmēneša aktivitātē "Putna stunda" gan individuāli, gan klašu grupās. 

 
Šogad kopīgi aicinām izzināt ūdensputnus un to dzīvi. 

Kas jādara oktobrī? Oktobra mēneša uzdevums:  
izpētīt tuvējās apkaimes ūdensputnu iecienītākās dzīvesvietas un noskaid-
rot ūdensputnu knābju un kāju pielāgojumus dzīvei ūdeņos. 
 
Plašāk lasiet pielikumā esošajā ziņā vai  šeit: https://www.lob.lv/2020/10/
skolenus-aicina-piedalities-ikmenesa-aktivitate-putna-stunda/.  
 
Priecāsimies par katra zinātkārā skolēna dalību, kas labprāt iesaistīsies 
ikmēneša aktivitātes veikšanā! 

Esi atbildīgs un atsaucīgs! 
Mēs Tevi lūdzam iesaistīties  ZAĻĀS JOSTAS rīkotajās aktivitātēs  
“ TĪRAI LATVIJAI!”: 
1.Makulatūras vākšanas konkursā,  
2.Izlietoto bateriju vākšanas konkursā. (visa gada garumā) 
 
Oktobra mēnesī aicinām iesaistīties ozolzīļu vākšanas akcijās 
un sagādāt veselīgus kārumus ziemai : 
1) Līgatnes dabas taku iemītniekiem. 
2) "Zoozīļuks 2020", 
  
Izmanto šo! 

Informāciju sagatavoja dabas zinību skolotāja M. Bodža 

https://www.lob.lv/2020/10/skolenus-aicina-piedalities-ikmenesa-aktivitate-putna-stunda/
https://www.lob.lv/2020/10/skolenus-aicina-piedalities-ikmenesa-aktivitate-putna-stunda/


MĀCĀMIES DABĀ 
29.septembrī visa skolas saime devāmies uz  

lauku sētu Latvijas austrumos – Latgalē, Obelišku 
ciemā  uz kaņepju audzētavu ‘’Obelisk Farm’’. 
Saimnieks Andris mums stāstīja par savu bizne-
su ,ko tie dara ,kā tas viss sākās. Apmeklējot šo 
saimniecību var uzzināt visu par kaņepēm - kā tās 
aug un ko ar tām darīt.  Apstaigājām kaņepju lauku, 
degustējām kaņepju tēju, apmeklējām kaņepju mu-
zeju kurš ir pirmais šāda veida muzejs Latvijā. Tas 
tika izveidots ar mērķi veicināt kaņepju augu un to 
daudzpusīgās izmantošanas iespējas. Mēs iepirkā-
mies kaņepju produktu veikaliņā. Vienmēr ir aizrau-
joši iemācīties ko jaunu - īpaši, ja vari iegūtās zinā-
šanas pielietot ikdienā vai pēc tam pamācīt drau-
gus—tā saka šīs saimniecības īpašnieks. Skolēni tika 

iesaistīti kaņepju papīra izgatavošanas darbnīcā ‘’Kaņepju skolā’’. Kaņepju 
skola ir pirmā Latvijā. Tās mērķis ir sniegt apmeklētājiem pašu aktuālāko 
informāciju, kas saistīta ar kaņepēm. Tas bija nebijis piedzīvojums. Paldies 
māju saimniekiem par viesmīlību. 
Mūsu ceļš turpinājās uz Teiču dabas rezervātu—vienu no lielākajiem nes-

kartajiem sūnu purviem Baltijā, kur  ekskursiju pa purvu 
mums vadīja inspektors  Dagnis Vasiļevskis.  Viņš stāstīja, 
ka purvā apmaldīties ir viegli. Kad brīdi esi pavadījis starp 
mazajām, zemajām priedītēm, drīz vien tās visas šķiet vie-
nādas. Te jāzina, kur kāju likt, kuras sūnas nākamajam 
solim ir drošākas – koši zaļās vai tumšsārtās? Līdz ar zaļām 
sūnām nāk tādi melni pleķi uz kuriem uzkāpjot var nogrimt 
un tikt ārā, ja esi viens pats ,ir 20% iespēja . Mums šķita 
interesanti stāsti par purva iemītniekiem—vilkiem, lāčiem un citiem dzīvniekiem. Sajūsminājāmies par purva augu daudzveidību un mu-

tē iemetām pa kādai saujiņai sarkano 
dzērveņogu. Būdami uz purva, skolotāji 
pieskatīja bērnus  un bērni satraucās par 
skolotājiem, lai neiegrimst. Viens otru 
atbalstīdami, palīdzēdami un iedrošinā-
dami tikām gan norādītajā vietā purvā, 
gan no purva laukā.  
Ar lielu cieņu jāizturas pret purva eko-
sistēmu kā tādu— tas nu mums ir 
skaidrs.  
Pusdienu maltīte skaistā rudens pēcpus-
dienā zaļā zālītē ir visgardākā! Paldies 
skolas pavārītei Skaidrītei un Daigai par 
sagādāto mielastu! 
Liels paldies skolotājiem par iespēju 
mācīties brīvā dabā, no dabas, par dabu! 
 

Ekskursiju atspoguļoja Artis Pommers 

‘’Kabata’’ 3.lapa 

Klausāmies un vērojam kā top kaņepju papīrs. 

Paši darinām kaņepju šķiedru papīru 

Brienam purva taku 

Kopā jautrāk 

1. Dalies ar ābolu ražu- Vitamīns draugiem! 
2.Paveic kādu darbu un iepriecini citus! 

3. Veic kādu darbu savās mājās, ko esi atlicis uz vēlāku 
laiku. 

4. Atbalsti klasesbiedru paveikt labo sev un citiem! 
5. Sagrāb vislielāko lapu kaudzi, aizved uz izgāztuvi! 

 

DARBIŅUS, KO VEIC - NOFOTOGRAFĒ, IESŪTI SKOLOTĀJAI 
VAI SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES 

 PREZIDENTEI KEITAI KRUGLOVAI 

Liels PALDIES mūsu skolas un Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolas  

 absolventei VENDIJAI STRODEI  
par daudzpusīgo mākslas darbu izstādi 

skolas telpās.  



‘’Kabata’’ 

Būt skolotājam  - tā ir misija 
Latvijā oktobra pirmajā svētdienā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Starptautiskā mērogā Pasaules skolotāju diena tiek svinēta 5. oktob-

rī. Šajā datumā 1966. gadā tika parakstīta UNESCO rekomendācija par skolotāja statusu. Dokumentā pirmo reizi starptautiskā līmenī 
uzmanība tika pievērsta tādiem nozīmīgiem aspektiem kā skolotāju sagatavošanas un nodarbinātības apstākļi un skolotāju līdzdalība lē-
mumu pieņemšanā.  

Mūsu skolā šos svētkus svinējām 2. oktobrī. Skolotāju dienu šogad organizēja un vadīja 9. klases skolēni  un audzinātāja Ināra Kiu-
kucāne. Paldies par atbalstu Dacei Kalniņai (Degumnieku MFC ‘’13.km’’ - vadītāja), kura uzņēmās 1.un 2.klases audzinātājas amatu. 3. 
klases audzinātāja bija Keita Kruglova, 4. klases  un  latviešu valodas skolotājs Ivo Lūsis.  5. /6. klases un vizuālās mākslas skolotājs 
Dāvis Krusts. 7. klases un  matemātikas skolotāji Elīna Aleksa Ločmele un Dmitrijs Atajevs. 8. klases un  angļu valodas skolotājs Rai-
ners Zondars. Skolas direktores amatā bija Elīna Aleksa Ločmele.  
Mēs—9. klases skolēni - noskaidrojām skolotāju īpašības un piešķīrām nominācijas. 

 
Nominācijas: 

Aktīvākā skolotāja - Ineta Strode 
Atbildīgākā skolotāja - Mudīte Bodža 
Draudzīgākā skolotāja - Dace Koļesņikova 
Drosmīgākā skolotāja - Sigita Sprūde 
Izpalīdzīgākā skolotāja - Laura Novika 
Jautrākā skolotāja - Sarmīte Solovjova 
Krāšņākā skolotāja -Daiga Rubene 
Trendīgākā skolotāja- Ināra Kiukucāne 
Neatlaidīgākā skolotāja - Zita Juste 
Radošākā skolotāja- Una Salmane  
Sportiskākā skolotāja - Edīte Zaube 
Nopietnākā skolotāja - Janīna Liepiņa 
Veselīgākais skolotājs - Ainis Krišāns 

Pēc skolotāju dienas svinīgās daļas notika 
iepazīšanās ar skolotāja profesiju. Par to, kā ir 
būt skolotājam un kā viņas nolēma izvēlēties šo misiju, mums pastāstīja Gunita Mežīte, Dace Kalniņa un Sigita Sprūde. 

 
Uz jautājumu, kas mudināja izvēlēties skolotāja amatu, D.Kalniņa sacīja: Es šo profesiju iemīlēju darbiņu darot. Īsti nezināju, 

kur iet un kur stāties mācīties, aizgāju līdzi draudzenei.  Sāku strādāt Meirānos, bet tad tiku paaicināta uz Degumniekiem. Kad piedzima 
meita Katrīna, vecākā meita Linda mani ievilināja Jauniešu centrā, kur cenšos būt draugs jauniešiem. G.Mežīte teica: Jau no mazām 
dienām vēlējos  kļūt par skolotāju. Paldies, par to jāsaka Anitai Tropai, manai sākumskolas audzinātājai uz kuras aizrautīgu darbu ska-
toties, sapratu, ka es gribu mācīt. Skolas laikos guvu pieredzi arī kā skolas līdzpārvaldes prezidente. Protokoli, pasākumi, uzrunas - tas 
viss deva atspēriena punktu tālāk darboties, uzstāties un uzņemties atbildību. Vēlu visiem galvenās skolotāja rakstura īpašības - pacietī-
bu un sirsnību. S.Sprūde atzina: Kā jau lielākā daļa bērnu, bērnībā vēlējos kļūt par skolotāju, bet, beidzot vidusskolu, uzsāku studijas 
programmā ‘’Uzņēmējdarbība’’. Pēc studijām sāku strādāt Rīgā, bet lielpilsētas dzīve tomēr dikti nepiesaistīja. Atgriezos atpakaļ lau-
kos, audzināju savu mazo meitiņu un paralēli uzsāku lietvežu kursus Madonā, mācību centrā BUTS, kur lekcijas pasniedza LU Madonas 
filiāles direktore Lolita, kura mūs , savas audzēknes, mudināja nākt un studēt pedagoģiju. Tā tas mani toreiz arī ievilināja. Pagāja kāds 
laiciņš, uzsāku darba gaitas Degumnieku pamatskolā par internāta nakts auklīti. Iestājoties darbā, arī direktore Daiga Rubene mudināja 
par studijām un arī darbs ar bērniem internātā  lika man pieņemt lēmumu par labu pedagoģijas studijām, tepat Madonā, LU filiāles 
grupā. Nu jau palicis pavisam nedaudz līdz  diploma iegūšanai.  

 
 

Skolotāju dienas noskaņās kavējās Elīna Aleksa Ločmele  

4.lapa 

Devītie (kopā ar audzinātāju)– pēc darba dienas skolotāja amatā 

Avīzi sagatavoja: Sintija Šķēle, Elīna Aleksa Ločmele, Elfa Bormane, Artis Pommers. 
Ārštata korespondenti—priekšmetu skolotāji.  

Maketēšana—sk. I.Strode 


