
Informatīvā 

lapa 
Degumnieku pamatskola, 2015. gada maijā 

Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces 

ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram 

savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un 

skolotāji plūc sava darba augļus. Šobrīd kā negudri zied 

ceriņi, un gaisā smaržo maijpuķītes. Laiks iebridis 

vasarā. Tūlīt mēs pīsim rudzupuķu un margrietiņu 

vainagus un pavadīsim Līgo nakti. Ikvienam-gan 

bērnam, gan pieaugušajam-novēlu, lai tuvojošās vasaras 

mirkļi ir saules pielieti, dzīvespriecīgi, pozitīvas 

enerģijas pārpilni! 

Paldies par atbalstu un  kopā būšanu visa mācību gada 

garumā! 

Un tad jau tuvosimies gladiolu un asteru krāšņumam, 

Degumnieku pamatskolas 2014./2015.m.g. 9.klases izlaidums  

2015.gada 12.jūnijā plkst. 18: 00 skolas aktu zālē. 

Laipni lūdzam, esiet kopā ar mums! 
9.klases absolventi un audzinātāja  

2015./2016.m.g. uzsāksim 1.septembrī plkst.9.30 

Atpūties vasarā un gaidām Tevi atkal skolā! 

Cien., vecāki! 

Atgādinām par līdzdarbības pienākumu veikšanu sakarā ar pusdienu nodrošinājumu Degumnieku 

pamatskolas audzēkņiem. 



IETEIKUMS IZLASĪT VASARĀ: 
Ejot uz 2. klasi - 

1. M. Stārastes  pasakas 

2. Latviešu tautas pasakas 

3. J. Baltvilka dzejoļi 

4. T. Volfs grāmatu pēc izvēls 

5. Latviešu tautas teikas 

Ejot uz 3. klasi - 

1. I.Ziedonis „Krāsainās pasakas” 

2. O. Vācieša dzejoļi 

3. Viks ‘’Sarežģītais zvirbulēns’’ 

4. Ē. Kūlis „Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi” vai c. 

5. A. Lingrēna „Grāmata par Pepiju Garzeķi” 

Ejot uz 4. klasi –pēc izvēles 

1. J.Baltvilka grāmatu 

2. A.Sakses grāmatu 

3. Tūves Jānsones grāmata 

4. H.K.Andersena pasakas 

5. Alens Aleksandrs Milns ‘’Vinnijs Pūks un viņa 

draugi’’ 

6. Māris Rungulis - dzejoļi 

Ejot uz 5.klasi -  

1. Anna  Brigadere. Sprīdītis. 

2. Paša izvēlēta latviešu autora grāmata. 

Ejot uz 6.klasi -  

1.Andra Neiburga.  Tille un Suņuvīrs. 

2.Paša izvēlēta latviešu autora grāmata. 

Ejot uz 7.klasi - 

1.Kārlis Skalbe. Pasakas(ne mazāk kā piecas). 

2. Paša izvēlēta latviešu autora grāmata. 

Ejot uz 8.klasi-  

1.Māra Cielēna. Pasakas par diviem. 

2.Paša izvēlēta latviešu autora grāmata. 

Ejot uz 9.klasi - 

1.Vizma Belševica. Billes skaistā jaunība. 

2.Paša izvēlēta latviešu autora grāmata. 

Informējam! 

2015./16. mācību gads: 2015. gada 1. septembris - 2016. gada 30. maijs 

9. klasei mācības beidzas 2016. gada 13. maijā, bet mācību gads - 2016. gada 10. jūnijā 

Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību 

gads beidzas 2016. gada 30. maijā. 

Brīvlaiki: 

Rudens brīvdienas: 2015. gada 26.-30. oktobris 

Ziemas brīvdienas: 2015. gada 21. decembris - 2016. gada 1. janvāris 

Pavasara brīvdienas: 2016. gada 14.-18. marts (1.-11. klasei) 

 Vasaras brīvdienas: (1.-8. klasei): 2016. gada 31. maijs - 31. augusts 

Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī (katra skola nosaka 

individuāli). 

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ 

ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes 

dibinātājs pēc konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par 

mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases skolēniem. 

AUGĻI UN DĀRZEŅI SAVAI SKOLAI! 

Vasaras un rudens periodā organizējam augļu un dārzeņu vākšanas akciju. Ja jūsu dārzā ir bagātīga 

raža, ja pašiem pietiek un ir vēlēšanās piedalīties-lūdzu sazinieties ar skolas pavārīti Skaidrīti T.: 

22409555 


