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Kabata 

Sveiki, lasītāji! 

 

2014., 2015. mācību gads aiz muguras. 

Vasarai durvis ir atvērtas.  

Aprīlis un maijs šķiet kā paātrinātajā filmā 

paskrējuši - Joku diena, dejotāju sadanči, 

Lieldienas, deju skate , kurā mūsu skolas 

deju kolektīvs ieguva laureātu pakāpi un 

4.vietu Latvijā, Projektu nedēļa, apkārtnes 

sakopšanas darbi, māmiņu dienai veltītie 

pasākumi, sporta aktivitātes, pēdējā mācību 

diena 9.klasei un vēl daudzi pasākumi. 

Vissaspringtākais laiks tagad 

devītklasniekiem. Līdz izlaidumam vēl 

jāpagūst nokārtot pēdējie eksāmeni, 

jāsakārto savi prioritāšu saraksti.  

Lai veicās, draugi! 

Saulainu un neaizmirstamu vasara visiem 

mums! 

 

Vendija 

Starpnovadu olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākumā Madonā 
 

13.maijā tika apbalvoti veiksmīgākie  pamatskolu  pārstāvji mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. No mūsu 

skolas šogad  uz godināšanas pasākumu devās 8 uzvarētāji.  

       Alekss Kozulis starpnovadu dambretes konkursā ieguva 3. vietu (sk. S.Solovjova), Megija Rauza - vizuālās 

mākslas olimpiādē ieguva 2. vietu, Arnita Upeniece –vizuālās mākslas olimpiādē ieguva atzinību (sk. U.Salmane), 

Samanta Ūbelīte - ieguva atzinīgu starpnovadu glītrakstīšanas konkursā (sk. I.Strode), Megija Elena Litke ieguva 1. 

vietu informātikas –animācijas filmu konkursā, Inese Stepaņenko ieguva 2. vietu animācijas filmu konkursā, Ralfs 

Bormanis un Ērika 

Tolše - ieguva atzinību 

šajā konkursā (sk. 

I.Strode).  

Pasākums notika 

patīkamā gaisotnē. 

Skolēnus, skolotājus , 

vecākus un viesus 

sveikšanas starplaikos 

uzjautrināja klauns un 

Dzelzavas bērnu 

ansambļi.  

Paldies Ošupes pagasta 

pārvades vadītājam 

Aigaram Šķēlam par 

sarūpētajiem 

pārsteigumiem. 

 
Informāciju apkopoja 

Vendija  

 

 

Ceļa vārdu vietā  
 

Mēs  jums Rītu dodam 

Iekrāsojiet viņu, kā nu kurš to prot. 

Šajos gados gūtais, 

Lai jums nav par sodu,  

Bet, lai palīdz augstu, tālu 

Uzlidot!  

Ne jau vārda daļas 

Iemācīs jūs piedot. 

Diagrammās pazūd viss,  

kas mazs un sīks. 

Gribas, lai jūs spētu 

Otram roku iedot  

Tad, kad tas visvairāk viņam 

Vajadzīgs! 

   

 

 

 

 

 

Gribas, lai jūs paši 

Gaismas avots esat,  

Grūtā brīdī citiem padomu  

kas dod.  

Lai jūs vienmēr līdzi 

Baltas domas nesat,  

Kas spēj otru pacelt, nevis 

Ievainot!  

Tā kā ozolzīles 

Lielā koka māsas, 

Kas pret zemi  

skanēdamas rudens  

dienās krīt, 

 

Mēs jūs cienām ! 

Katru savā krāsā, 

Tādēļ mācām cienīt arī mūs! 

Visus atkal  

Gaidām skolā -citurīt…1.septembrī… 

 

Skolas administrācija 



Aprīļa un maija notikumu virpulis 
 
 Joku diena (organizēja 2.un 4.klase kopā ar audzinātāju ) 
 Dejotāju sadancis Degumnieku tautas namā (Meirānu, Murmastienes, Lubānas ,Ļaudonas un Degumnieku skolu dejotāju 

koncerts) 
 Lieldienu pasākums (organizēja pirmskolas skolotājas) 
 Jaunsargu sacensības Degumniekos ( Meirānu, Degumnieku un Lubānas jaunsargi), organizē  jaunsargu vadītāja L.Meistare 
 Skolu Avīžu veidotāju tikšanās Meirānu Kalpaka pamatskolā 
 Dejotāju skate Madonā 
 Zēnu vokālistu konkurss ‘’Aiviekstes lakstīgalas’’, piedalījās Aksels Kozulis, ieguva nomināciju ‘’Labākais tautasdziesmas 

izpildījums’’ 
 Projektu nedēļa ‘’Laukā, visi laukā!’’ (brīvdabas pedagoģija) 
 Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu darbu skate Vidzemes novadā-Cēsīs, piedalījās V.Strode, ieguva III pakāpi 
 Apkārtnes sakopšanas talka pulkveža O.Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’ 
 Māmiņu dienas koncerta sākumskolā 
 Ģimenes dienai veltīta pēcpusdiena 5.u 6.klasē 
 Māmiņu dienas pasākums pirmsskolas grupā ‘’Sauleszaķēi’’ 
 Ģimenes dienai veltīts pasākums pirmskolas grupā ‘’Cāli’’ 
 Novada olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākums Madonā 
 Zvaniņa svētki 9.klases skolēniem 
 Jaunsargu ekskursija un Ādažiem 
 Novada pirmskolu Mazā sporta olimpiāde Degumniekos 
 Futbola mači pie mums 
 Izlaidums pirmskolā 
 Drošības diena– mācību trauksme  - ugunsdrošība! 
 Mācību gada noslēguma pasākums! 

Avīze ‘’Kabata’’ dalībnieki maijā veica aptauju, lai 

noskaidrotu  

10 dažādas nominācijas mūsu skolā.  

Lūk rezultāti! 
 

PIEKLĀJĪGĀKĀ MEITENE -Megija Rauza(8.kl.) 

PIEKLĀJĪGĀKAIS ZĒNS -Arvis Bonda(7.kl.) 

SMAIDĪGĀKĀ MEITENE -Keita Kruglova(3.kl.) 

SMEIDĪGĀKAIS ZĒNS –Jānis Šķēls(9.kl.) 

STILĪGĀKĀ MEITENE –Keita Putniņa(1.kl.) 

STILĪGĀKAIS ZĒNS –Toms Jaudzems(7.kl.) 

ERUDĪTĀKĀ MEITENE –Megija Rauza(8.kl.) 

ERUDĪTĀKAIS ZĒNS - Ralfs Bormanis(7.kl.) 

SPORTISKĀKĀ MEITENE —Hārdija Kristiāna Nagle(9.kl.) 

SPORTISKĀKAIS ZĒNS —Jānis Šķēls(9.kl.) 

Vasarā! 
1)Labie darbi skolā!!! 
2)Skolēnu XI Dziesmu un deju svētki 6.-12.jūlijs 
3) Laivu brauciens Jaunsargiem -4.jūnijs 
4) Nometne Cesvainē- 9.-11.jūnijs 
5)Nometne Liepsalās 16.-19.jūnijs 
6) Godalgotais brauciens Vendijai Strodei un sk.Edītei uz Briseli 13.-
15.jūlijs 
7)Pagasta Aviācijas svētkos diviem mūsu skolas skolēniem loterijas 
biļetē krita pilna loze , Mārtiņš Šķēls un Aksels Kozulis vinnēja 
braucienu ar lidmašīnu...  
8) ja vēlie piedalīties kādā nometnē, ielūkojies :bernunometnes.lv/ 

Sauleszaķēni spoži nozibinājuši 
Pavasaris! Vai mēs pamanījām zaļās zāles pārliecinošo 

uzvaru pār pelēcību, vai mēs saklausījām pirmās 
dzeguzes kūkošanu un vai mums bija laiks apstāties un 
pavērot kā visa daba beidzot ir pārmainījusi savu 
„garderobi” ? Sauleszaķēni savā rosībā daudz ko palaida 
garām, jo gatavojās svētkiem, par kuru neesamību šajā 
laikā nu nekādi nevarējām sūdzēties. Ziemassvētku 
vecītim kārtīgs siena laiks ir pirms decembra, bet mums 
tāds bija maijs-ļoti ražens mēnesis. Ko tad mēs tādu 
esam sadarījuši?! 

Liekam jaunu bildi iekšā...Māmiņdiena! Vēlējāmies šo 
pasākumu mīļu un sirsnīgu, un ceru, ka tas mums 
izdevās. Galvenais, ka katrā mājā mamma goda vietā ir 
nolikusi bērna zīmēto māmiņas portretu un nekas vairāk 
nav vajadzīgs. 

Liekam jaunu bildi iekšā...Mazā sporta olimpiāde 
Degumniekos! Šeit nav tik daudz stāsts par 
Sauleszaķēniem, bet par to, ka „mazs cinītis gāž lielu 
vezumu” un par to, ka Degumnieku skola, nebūt 
nepārstāvot „lielvalsti” var sarīkot tik grandiozu 
pasākumu un savās mājās sapulcināt tik daudzus sportot 
gribētājus. Bet Sauleszaķēni jau malā nestāvēja-ar 
komandas kapteini Ivetu priekšgalā,godam pārstāvēja 
Degumniekus-līda, leca ,meta, ķēra, skrēja un beigās tika 
godaloti kā „Izturīgākā komanda”. Hip,hip urāāāā! 

Liekam jaunu bildi iekšā....Pēc liela skrējiena ir 
vajadzīga atpūta?!Tikai ne Sauleszaķēniem. Mums 
neizbēgami tuvojās gada lielākais, priecīgākais un reizē 
arī skumīgākais notikums „Izlaidums”-šodien es vēl 
šeit,bet rītu,skolai sacīšu-Labrīt! Šogad visām 
Sauleszaķēnu izdarībām-atā!-teica četri Sauleszaķēnu 
puiši-Renārs,Gvido,Marks un Rūdolfs un viena 
Sauleszaķēnu meitene-Santa! Novēlam viņiem ,lai uz 
skolu viņi iet ar tādu pašu degsmi un vēlmi mācīties,kā to 
darīs 1.septembrī!Un, lai sapņi piepildās! 

Liekam jaunu bildi iekšā...Jā,bet kura tā bilde būs?! To 
mēs uzzināsim septembrī, kad atkal mēs satiksim 
savējos, kad atkal kalsim nākotnes plānus un 
piedomāsim par to, ko mēs šoreiz varam izdarīt labāk un 
interesantāk nekā pagājušo gadu! 

Visiem Jums mēs,Sauleszaķēni un Baiba ar 
Ivetu,novēlam vasarā ,lai Jums ir apetīte uz dzīvi kā 
Karlsonam,fantāzija kā Pepijai Garzeķei(latviešu valodas 
skolotāja priecātos,ja tāda domrakstos būtu skolēniem) 
un Vinnija Pūka neatlaidība(jo īpaši to novēlam 9.klasei 
atverot jaunas durvis). Lai Jums pozitīvām emocijām 
bagāta vasara! 

 Audzinātāja Baiba Smeltere 



Klašu kolektīvu gada pārskati 
Mēs esam draudzīgs, izpalīdzīgs un aktīvs 

kolektīvs . 1.klases puiši spēlē futbolu, meitenes 

piedalās mākslas pulciņā, bet skolotāja mūs atbalsta.  

Skolas pasākumos piedalāmies vienmēr. 

Mēs vadījām „Cepuru skati”, kurā piedalījās visi 

sākumskolas skolēni, kā arī pirmskolas grupiņas 

„Sauleszaķēni” un „Cālēni”.  

No skolā notiekošajiem pasākumiem mums 

vislabāk patika mācību priekšmetu nedēļas un 

Popiela. Popielai gatavojāmies ar aizrautību, kā arī ar 

savu priekšnesumu uzstājāmies Talantu tirdziņā 

Degumniekos. 

1.klase un audzinātāja Sarmīte Solovjova. 

5.un 6.klases GADA JAUKĀKIE MIRKĻI 
Jānis : Ekskursija uz Rīgu. 
jauka diena, pirmo reizi biju 
Gaismas pilī, Kara muzejā un 
‘’5D kino’’ 
Rolands: Pasākums pie 
skolotājas Edītes. Pirts ierīkota 
interesantā ēkā, no ārpuses 
nepateiksi, ka iekšā tik forši! 
Sanija: Super  klases vakars pie 
audzinātājas! Klase bija 
saliedēta, spēlējām spēles un visi 
gājām pirtī. 
Linda: Pie skolotājas Edītes 
klases vakars , jo bijām 
draudzīgi, spēlējām spēles. 
Linda: Klases vakars ‘’Karstie 
žagariņi’’, spēlējām spēles, 
paldies skolotājai, ka mūs 
uzņēma un sagatavoja 
pārsteigumu ‘’Gaismas laternas’’ 

Megija: ‘’Klases vakars ‘’Karstie žagar iņi’’. Dziedājām 
dziesmas, spēlējām spēles un pārsteigumā saņēmām ‘’Gaismas 
laternas’’ 
Kaspars: Patika Rīga .Autobuss un draugi, tas bija 
fantastiski. Patika ‘’5d KINO’’, naksnīgā Rīga. 
Mārtiņš: Klases vakars: dziedājām, nestr īdējāmies un gājām 
pirtī.  
Sergejs: Man šinī gadā patika viss, kas bija noticis. Vislabāk 
patika ekskursija uz Rīgu - mēs bijām Kara muzejā, lielajā 
Gaismas pilī un arī 5d kino un arī Televīzijas  tornī. Es tur biju 
pirmo reizi.  
Elīna: man šajā gadā patika ekskursija uz Audr iņiem un 
zoodārzu .Man zoodārzā patika gulbji un panorāma, ko varēja 
redzēt pāri kalniem. 
Ērika: man viss labāk patika klases vakars ‘’Karstie 
žagariņi’’, jo varēja iet pirtī un mēs bijām draudzīgāki. 
Inese : atceros klases mazo pasākumu ‘’Karstie žagar iņi’’, 
man patika sēdēt pirtī un pēc tam mums bija laimes aka, noslēdzot 
mēs lidinājām laternas man ļoti patika. Šis bija mūsu mazais 
pasākums . 

 

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm 

Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt… 

9. Klasei šis gads ir pagājis dejojot, sportojot, zīmējot un protams  mācoties.  

Jānis un Hārdija dejoja Čehijā ar Lubānas deju kolektīvu ”Žuburi”, Jānis Velsā ar 

Degumnieku deju kolektīvu. Spēlējām  hokeju, piedalījāmies rajona sporta 

aktivitātēs, olimpiādē. Hārdijai  ir panākumi sportā Latvijas mērogā. Izpaudāmies 

mākslā, īpaši Arnita. Novadījām skolotāja dienu. Dekorējām zāli un eglīti 

Ziemassvētkiem. Ziemassvētku svinēšana kopā ar 7. un 8. Klasi. Novadījām skolas 

mēroga pasākumu ”Es mīlu Tevi, Latvija!” Piedalījāmies O. Kalpaka atceres 

pasākumos un militārajās aktivitātēs. Atbalstījām un piedalījāmies skolas 

pasākumos, priekšmetu nedēļās. Vārdu sakot, bijām smaidīgi,  draudzīgi, sportiski, 

gudri un reizēm - tādi, kādiem nevajadzētu būt. Bet viss jau dzīvē pieder pie lietas.  

Labs vārds pie laba darba vada, labs darbs ir labam vārdam rada... Jaukas, visiem 

skolēniem un skolotājiem, brīvdienas. Paldies par kopā būšanu, atbalstu un 

draudzību! 

9. klase. 

 
 
Šis mācību gads 3.klasē ir bijis ļoti raibs. Mācību 

gadu iesākām un noslēdzām seši. Šo semestru laikā 
esam piedalījušies visos skolas organizētajos 
pasākumos un lepojamies arī par panākumiem, kas 
sasniegti ārpus tās.  

Atskatoties uz paveikto varam priecāties par savu 
daudzpusību – organizējām savu Modes skati, kurā 
paši bijām apģērbu dizaineri un modeļi, 
piedalījāmies 1.klases organizētajā „Cepuru skatē”. 
Mūsu skolas godu skatuves runas konkursā 
„Zvirbulis” pārstāvēja Keita un Simona Liliāna. 
Abām meitenēm veicās labi, bet Keita izcīnīja 
ceļazīmi uz Gulbeni – runātāju finālu. 

Pavasara cēlienu sagaidījām ar citu klases 
audzinātāju un Popielu aizvadījām karstasinīgos 
ritmos. Tūlīt pēc tam Lieldienas iešūpojām ar 
pirmsskolas „Saules zaķēnu” zaķiem un latviskās 
tautasdziesmu skaņās. Kopīgi darbojāmies skolas 
projektu dienās, gatavojāmies Māmiņdienai un 
Zvaniņa svētkiem.   

Jāteic, ka mūsu klase ir visartistiskākā, jo pieci no 
sešiem spēlējam teātri.  Jau Ziemassvētku lugā 
„Efeja” saspēlējāmies ar 5.-9.klašu kolektīvu 
„Virpulis” un guvām labu pieredzi un atzinību no 
skatītājiem. Tāpat, Mātes dienas uzvedumu „Trīs 
laimīgi zaķi” spēlējām arī Degumnieku kultūras 
nama organizētajā Skolēnu un jauniešu Teātra 
festivālā „Ai, cik jauki kopā būt!”  

Kā vienu jaukākajiem šī semestra pasākumiem 
atmiņā vēl ilgi turēsim klases vakaru, kurā kopīgi 
gatavojām cienastus, spēlējām spēles un atzīmējām 
vasaras jubileju gaviļnieku svētkus!  

Kopumā šo mācību gadu esam noslēguši pozitīvi 
– gan ar priecīgu prātu, gan ar labām un teicamām 
sekmēm!  

Paldies par kopā pavadīto laiku, par spīdošām 
acīm un smaidīgajām sejām, kas sagaidīja mani 
katru rītu!  

Audzinātāja Sabīne 



 

2. un 4.klases draudzīgais un aktīvais kolektīvs šajā mācību gadā piedalījās ZM rīkotajā 

‘’Mūsu mazajā pārgājienā’’, veidoja saulainu ziedu paklāju Latvijai, kur liels paldies jāsaka 

mūsu vecākiem par materiālu nodrošināšanu, bijām mācību ekskursijā uz Rīgu kopā ar 

skolasbiedriem, iepriecinājām vecākus ar Ziemassvētku ludziņu klasē, bijām galma dāmas 

un galma kungi Ziemassvētku izrādē skolā, sportojām militarizētajās stafetēs Meirānos,  

rīkojām sveču izstādi klasē, piedalījāmies LOB rīkotajā putnu barotavu konkursā, 

uzorganizējām Joku dienu skolā un vēl un vēl... 

Mēs lepojamies, ka mūsu klasē ir talantīga dzejoļu skaitītāja Sintija, Šķēle, spēcīgi futbolisti 

Kālis Strods un Jānis Toms Bārbals, glītākā rokraksta īpašniece -Samanta Ūbelīte, lieliska 

skolas un tautas nama teātra aktrise -Elfa Bormane, raitākā runātāja un lasītāja Laura Šķēle 

un sportiska un spēcīga meitene Sintija Slavika. 

Paldies vecākiem par nesavtīgu atbalstu! 

2./4.klases skolēni un audzinātāja Ineta Strode 

 

…mēs piedalāmies! 

       Nemanot ir pagājis vēl viens mācību gads. Šajā mācību gadā es, kā 

audzinātāja ,un mani mīļie -7. un 8. klase skolēni - piedalījāmies dažādās 

aktivitātēs. Septembrī bijām Madonā Piedzīvojumu parkā „Smeceres sils“ , kur 

pārvarējām bailes no augstuma, veicot 3 nobraucienu trases no 60-90 m garumam 

un no 2-20 m augstumam, šķēršļu trasi – vidējās grūtības trasi ar nobraucieniem, 

kurā tika iekļauti dažādas grūtības uzdevumi un izaicinājuma trasi – sarežģītākā 

un augstākā trase, kuras darbošanās augstums virs zemes bija 8–10 metri, kuru 

varēja iziet tikai ar nodrošinājumu no zemes instruktora uzraudzībā. 

      Martā piedalījāmies AS  „Latvijas Zaļais punkts” konkursā „Es gribu - es 

šķiroju! Stiklu!”. Filmējām, fotografējām dažādus sižetus Madonā, arī katrs savās 

mājās un veidojām video un foto stāstu par to „Kā es šķiroju stikla pudeles un 

burkas?”  

      No novembra līdz aprīlim kopā ar skolotāju M. Bodžu piedalījāmies AS 

Latvijas finieris Zaļās klases konkursā „Bebrs un bērzs”. 

     Šī konkursa  mērķis bija sniegt skolēniem priekšstatu un iespēju izzināt  bebru 

dažādi vērtējamo nozīmi ekosistēmā atkarībā no vietas un laika, kā arī šīs 

populācijas saprātīgas apsaimniekošanas lomu, novēršot pāri darījumus dabai un 

pašam bebram, vienlaicīgi veicinot skolēnos lēmumu pieņemšanas un to 

pamatošanas prasmju attīstību. 

     Veicām teorētisko daļu – atbildes uz jautājumiem un izveidojām video skeču, kurā bija  jāataino bebra veidots aizsprosts, 

meža postījumi, aizsprosta nojaukšana un vietas novērojums. Marta brīvdienās devāmies ekspedīcijā uz Varakļāniem un   

Meirānu kanālu, meklējot bebra „pēdas”, lai savāktu video materiālus konkursam. Paldies mūsu vecākiem! Mēs to paveicām! 

Tikām finālā un balvā saņēmām iespēju piedalīties konkursa finālā kempingā  „Abragciems” 2015. gada 14.–15. jūlijā.  

7. un 8. klases audzinātāja Zita Juste 

 

Degumnieku pamatskola aicina skolēnus uzsākt mācības vai 

pievienoties  

Degumnieku pamatskolas kolektīvam 

2015. / 2016.m.g.  

Skola piedāvā: 

angļu valodas apguvi no 1.kl.; 

veselīga dzīvesveida izkopšanai-nodarbības sporta zālē un 

peldbaseinā; 

aktīvu darbošanos vides izglītībā, iesaistoties LVM projektā 

Mammadaba; 

pulciņu un ārpusklases nodarbību iespējas: 

tautiskās dejas; 

ansamblis; 

vizuālās mākslas pulciņš; 

prāta asināšanai –dambrete; 

sporta pulciņa ietvaros ārstnieciskā fizkultūra; 

futbols; 

jaunsargi; 

mūzikas studija un c. 

 

 

mācību ekskursijas; 

izglītojošus un radošus ārpusstundu pasākumus; 

veselīgas un dāsnas pusdienas; 

gaišas un plašas skolas telpas; 

logopēda pakalpojumus; 

psihologa pakalpojumus; 

skolā darbojas e-klase. 

Skola nodrošina: 

dienasgrāmatas;  

skolēnu nokļūšanu uz skolu un uz mājām (transporta izmaksas 

tiek segtas); 

bezmaksas ēdināšanu no 1.kl.līdz 9.kl., saskaņā ar Degumnieku 

pamatskolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

Pieteikšanās skolā no 10: 00 līdz 15: 00 katru dienu. 

Jāiesniedz: 

vecāku iesniegums (jāraksta skolā); 

bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija -1.klases skolēniem; 

ģimenes ārsta izziņa-1.klases skolēniem;. 

Skolas administrācija T.:26439822, 64829617. 

Skolas administrācija. 

Individuālo mācību līdzekļu sarakstus jūlijā ievietosim skolas mājas lapā degumniekupsk.lv 

http://www.abragciems.lv/pub/


 
Ir aizvadīts atkal viens mācību gads, un priekšā ir gaidītais 

vasaras brīvlaiks. Tik garu brīvdienu skolēniem nav nekur 

pasaulē, tāpēc novēlu īso vasaras laiku mūsu platuma grādos 

izmantot lietderīgi. 

Paldies Degumnieku pamatskolas kolektīvam un avīzītes "‘Kabata" 

veidotājiem par sadarbību. Uz tikšanos rudenī!  

Domājiet labas domas, dariet labus darbus, gūstiet 

neaizmirstamas emocijas no vasaras, no padarītajiem darbiem! 

" 

‘Klānu Vēstis"  redaktore Ilze 

Mazu brīdi pirms izlaiduma aicinām topošos absolventus uz mirkli apstāties, lai pārdomātu 

Ar ko atmiņā tev paliks šī skola? 

JĀNIS: ar  skolotājām/iem, skolas biedr iem, telpām, 

labām atmiņām.  

ARNITA: manā atmiņā šī skola paliks kā tradīcijām 

bagāta skola.  

LELDE: šī skola man paliks atmiņā ar  spēcīgajām 

tradīcijām . 

HĀRDIJA: ar  labām atmiņām un foršākajām 

skolotājām. 

Kā tev skolā pietrūka? 

JĀNIS: pietrūka klasē vēl vismaz viena zēna.  

LELDE: nav nekā tāda kas skolā pietrūktu  

HĀRDIJA: šajā skolā man pietrūka meiteņu 

basketbola komandas, kura braukātu uz sacensībām un 

iegūtu godalgotas vietas. 

Ko no šī skolas gribētu paņemt uz nākamajām 

skolām? 

JĀNIS: iegūtās zināšanas, un labās atmiņas. 

ARNITA: uz nākošo skolu es gr ibētu paņemt šīs 

skolas radošumu un tradīcijas .  

LELDE: uz nākamo skolu gr ibētu paņemt šīs skolas 

tradīcijas . 

HĀRDIJA: pieklājību pret skolotājiem un 

apkārtējiem cilvēkiem, un māku nebaidīties sasniegt 

savus mērķus. 

Tavi mīļākie mācību priekšmeti skolā? 

JĀNIS: spor ts un mājtur ība. 

ARNITA: mani mīļākie mācību pr iekšmeti ir  

bioloģija , sports, vizuālā māksla, un angļu valoda. 

LELDE: mani mīļākie mācību pr iekšmeti ir  kr ievu 

valoda un mūzika . 

HĀRDIJA: angļu valoda un ģeogrāfija  

Vai vēlies atklāt savus nākotnes plānus? Kur ? Par 

ko? 

JĀNIS: gr ibētos kļūt par  izcilu futbolistu. Spēlēt 

augstākajā līmenī futbolu.  

ARNITA: pagaidām esmu nolēmusi mācīties 

Madonas 1. vidusskolā . 

LELDE: agrāk vēlējos mācīties par  fr izier i , bet 

pašreiz īsti nezinu par ko mācīties, tādēļ izlēmu pēc 

devītās klases tālāk iešu uz Ļaudonas vidusskolu.  

HĀRDIJA: vēlos savu nākotni saistīt ar  spor tu, 

mans sapnis ir kļūt par labāko basketbolisti Latvijā. 

Un nekur nepazūd mans mērķis piedalīties 

Olimpiskajās spēlēs. 

Tavi lielākie sasniegumi mācoties Degumnieku 

pamatskolā? 

JĀNIS: visus deviņu gadus, katru semestri, pilnīgi 

katru semestri, biju labinieks.  
ARNITA: 5 gadus mācoties Degumnieku pamatskolā 
esmu ieguvusi divas 4.vietas (jeb atzinības) vizuālās 
mākslas olimpiādēs, ieguvu 1.vietu zīmējot 
apsveikumus Afganistāna dienējošajiem Latvijas 
kareivjiem. Ar 8. klases un 9. klases skolniecēm 
izcīnījām 2. vietu Madonas Reģionālajā skolēnu 
spartakiādē Basketbolā ''B'' grupā jaunietēm. Vidzemes 
5.patriotiskajā dzejas festivālā ''Zaļā Vidzeme'' biju 
fināliste. Ar komandu ''Degumnieki'' 5.-9. klašu grupās 
ieguvām 2.vietu militarizētajās stafetēs ''Liepsalās 
2012''. Esmu piedalījusies skatuves runas konkursos , 
Madonas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā ''Toņi un pustoņi''. Skolā mani sasniegumi bija 
skolas skatuves runas konkursos, glītrakstīšanā, 
lasīšanā, rakstīšanā un galda spēlēs dambretē). 

LELDE: īpašu sasniegumu nav, bet ir  lietas kas padodas, kā 

piemēram dziedāšana un skriešana. (bet pēdējā laikā daudz ar sportu 

nenodarbojos)  

HĀRDIJA: mans lielākais sasniegums bija tad, kad es ļoti vēlējos 

piedalīties basketbola sacensībās Madonā un es sarunāju vēl 4 

meitenes, kuras es trenēju un gatavoju uz sacensībām . Paldies viņām 

par to kad mani uzklausīja un piekrita tam. 

Kuri skolas pasākumi tev visspilgtāk palikuši atmiņā? 

JĀNIS: Miķeļdienas, ikgadējie Ziemassvētki, Popielas, koru kar i, 

un savs izlaidums, kurš vēl tikai būs.  

ARNITA: skolotāju diena , jo iejusties skolotāja lomā bija 

izaicinājums un ar šo dienu saistās daudz amizantu atgadījumu.  

LELDE: visspilgtāk atmiņā palikuši ir  Karoga svētki, 

Ziemassvētki un skolotāj diena . 

HĀRDIJA: protams, tie ir  Ziemassvētki un Ziemassvētku balles. 

Tavs novēlējums skolas biedriem! 

JĀNIS: esiet paklausīgi, klausiet skolotājus, esiet jautr i, r adoši, 

zināt griboši, atraktīvi, un protams arī neizmirstat par mācībām. Puiši, 

mazie futbolisti, kad izaugsiet līdz 7.-9.klases vecumam, uztaisiet 

futbola komandu un uzvariet Madonas novada spartakiādē. 

ARNITA: lai savas dzīves laikā sasniedz to, ko vēlas un ,lai 

nākamajā skolā viss izdodas. 

LELDE: novēlu vairāk  pievērsties mācībām un tiekties uz saviem 

mērķiem . 

HĀRDIJA: nenovēr tējiet šo skolu par  zemu, mācos šeit tikai 3 

gadus un nenožēloju ,ka atnācu uz šo skolu. Popularizējiet skolas 

vārdu arī turpmāk . 

 Tavs novēlējums skolotājiem! 

JĀNIS: Esiet labas/i, neļaujat skolēniem kāpt sev uz galvas, 

domājat par bērnu interesēm, atļaujiet gribētājiem apmeklēt pēc 

stundām sporta zāli. Esiet jautras/i, atraktīvas/i un, lai jums veicās! 

ARNITA: vienmēr  saskatīt dzīves gaišo pusi un par  spīti visam 

pasmaidīt! 

LELDE: skolotājiem novēlu iztur ību mācot bērnus un smaidīt par  

spīti visam  

HĀRDIJA: skolotājas - Jūs esiet visforšākās, visizpalīdzīgākās un 

gudrākās. Noturiet šīs īpašības vēl daudzus gadus. Es Jūs 

neaizmirsīšu!!!  
Interviju sagatavoja Linda Kalniņa 


