
AVĪZE VECĀKIEM 
2011. GADA OKTOBRĪ  degumnieki . skola@tvnet. lv  

Vissvarīgākais, ko cilvēks var izdarīt, ir ne jau pārmainīt pasauli, bet gan sevi. 

/I. Ziedonis/ 

Cienījamie vecāki! 

Ir sā cies 2011./2012. m.g., pilns jāuniem me rķ iem un uzdevumiem. Kātrs vār izve rte t sāvu dārbu un 
āpn emties mā cī ties ātbildī gi pe c sāvā m spe jā m. 

Virsotnes ir ķātrām sāvās. Neviens nevār trāuce t jums uzķā pt sāvā  virsotne  ties i tā pe c, ķā tā  ir ju se jā . 
Tā  ir tiķāi ilu zijā, ķā visi rā pjās vienos un tājos pās os ķālnos. Kātrām ir sāvā tāķā un sāvs bī stāmāis āķmens 
ķrāujās mālā  – nepāķlu piet! Jā, ārī  pāķlu piet, tād spe jāt piecelties un iet tā lā ķ! 

Gārā virsotne, ķo ieķārojām vienātne  sevī , ķātru reizi pāver jāunus horizontus. Neāpstā simies pie sā-
sniegtā m virsotne m!  

 Svārī gā ķāis ir neķād nepā rstā t uzdot jāutā jumus. Lāi dzī votu ī stu, gāis u un lāimī gu dzī vi, nepiecies āms 
dāudz zinā t, dāudz lāsī t, pā rdomā t, secinā t, izve rte t u.t.t. 

Sķolās, tā tād mu su ķopī gāis me rķ is – pālī dze t mu su be rniem sāsniegt zinā s ānu virsotni. 
 Degumnieķu pāmātsķolā lepojās ār sāviem sķole niem un vin u vecā ķiem. Izsāķu pāteicī bu visiem vecā -
ķiem, ķās ātbālstā un sādārbojās ār sķolu. 

 Kātrs no jums ir mī l i gāidī ts sķolā , jā nāv iespe jās ātnā ķt, tād zvāniet, su tiet informā ciju uz e- pāstu. 
Individuā lājā m sārunā m ir ātve rts iķviens sķolotā js. Izrunā sim jebķuru jāutā jumu, ķās jums lieķās nesķāidrs, 
me g inā sim ķopī gi ātrisinā t sāsā pe jus us jāutā jumus, uzķlāusī sim ieteiķumus. 

Tiķāi sārunā  vār rāst ātbildes! 

 Visiem ķopā  mums izdosies veiķt dāudz lābā! 

Ar cieņu, skolas direktore D. Rubene  

DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS PRIORITĀTES 2011./2012.M.G. 

1.Attīstīt ikviena izglītojamā mācīšanās prasmes, akcentējot darbu ar dažādiem informācijas avotiem un tehnoloģi-

jām, ievērojot izglītojamā individuālās spējas. 

2. Mācību darba rezultātu uzlabošana, aktualizējot mācību  sasniegumu  vērtēšanu  un mācību  metožu , paņēmienu  

daudzveidību. 

3.Veicināt pedagogu profesionālo meistarību, popularizējot labās prakses piemērus. 

 4.Informācijas  pieejas nodrošināšana: skola-skolēns-vecāki-sabiedrība-skola. 

5. Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdz-

dalībai  kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, savas skolas kultūras dzīves veidošanā. 

Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, rosināt veidot sevi kā personību un 

analizēt savu rīcību; 

Akcentēt  cieņpilnas saskarsmes rosināšanu paaudžu sadarbībā un vienotībā :  ‘’ Cienīt un izzināt sevi, savu dzimtu , 

novadu un nest gara gaismu tautā!” 

Vecāki! 

 Katra trešdiena ir – vecāku diena. AICINĀM Jūs piedalīties mācību stundās. Skolas durvis ir atvērtas ikdienā , kad esiet gaidīti 

individuālajās  sarunās ar skolotājiem  par mācību un audzināšanas darbu. 

Savus jautājumus un ierosinājumus skolas vadībai variet iesniegt  IEROSINĀJUMU kastītē, kas atrodas pie direktores kabineta 

durvīm. Vēstuļu izskatīšana katra mēneša trešajā trešdienā. 



2. lapa Avīze vecākiem  

Nodarbības veids Nodarbību vadī-

tājs 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Tautiskās dejas 1.-4. 

klasēm 
D. Rubene     13.00 -14.20     

Ansamblis 1.-4. kla-

sēm 
I. Strode 13.45-14.25         

Latviešu valoda 1. -

4. klasēm 
A.Pauliņa 

  13.45-14.25   
    

Angļu valoda 1. -4. 

klasēm 
I. Kiukucāne 

      12.55-13.35   

Sports 1.-4. klasēm E. Zaube 
  14.35 – 15.15   

    

Dambrete M. Mozais     14.35 – 15.15     

„Saulespinums ” 1. -

4. klasēm 
M. Šķēls 

      
  13.25-14.45 

Volejbols  5.- 9. kla-

sēm 
E. Zaube 

    14.35 – 15.15     

Ansamblis 5. – 9. 

klasēm 
I. Strode 14.35-15.15     

    

Matemātika Z. Juste       14.35-15.15   

Tautiskās dejas 5.- 

9. klasēm 
D. Rubene 

  14.35 -15.35   
14.35 -15.35   

„Saulespinums” 5. - 

9. klasēm 
M. Šķēls 

15.15-15.55   
14.35 – 15.15     

Avīze „ Kabata” D. Koļesņikova         14.15-14.55 

Degumnieku pamatskolas pagarinātās dienas grupas darba laiks  2011./2012. m. g. 

 

 

Diena Laiks Reiss Ārpusstundu nodarbības 

Pirmdiena 
13.35 – 16.35 

16.00 17.00 
Ansamblis 

1.- 4. klasēm 
13.45-14.25 I. Strode 

Otrdiena 14.25 – 16.25 15.45 16.45 

Latviešu val. 

1. - 4. klasēm 
13.45-14.25 A.Pauliņa 

Sports 

1.- 4. klasēm 
14.35- 15.15 E. Zaube 

Trešdiena 14.20 – 16.10 15.30 16.30 

Tautiskās dejas 

1.- 4. klasēm 
13.00- 14.20 D. Rubene 

Dambrete 14.35- 15.15 M. Mozais 

Ceturtdiena 

13.00 – 16.10 

15.40 16.40 
Angļu valoda 

1. - 4. klasēm 
12.55-13.35 I. Kiukucāne 

Piektdiena 
13.25 –15.25 

15.00 16.00 
„Saulespinums” 1. - 

4.klasēm 
12.55-14.15 M. Šķēls 

Izauklēt. Pasargāt. Dzīves gudrību dot. Samīļot. 

Iemācīt— neskriet  ar pieri sienā 

                  nebraukt ar muti tautā, 

                  neizliet ūdeni nesasmeļamu, 

                 un tad darīt( vien labu)! Un atkal samīļot 

D. Zvaigzne 

 



SKOLAS PADOME. 

Kristīne Slavika—1.-3. kl. 

Jeļena Broka—2. kl. 

Silvija Jaudzema—4. kl. 

Sarmīte Rauza—5. kl. 

Gunita Liepiņa—6. kl.  

 Ilvija Krēsliņa—7. kl.  

Mārcis Iesaliņš—8. kl. 

Ilze Melne—9. kl.  

Padome darbu uzsāk 21. 10. 2011. plkst. 14:00 

3. lapa INFORMĒ DEGUMNIEKU FELDŠERPUNKTA VADĪTĀJA SARMĪTE SAULĪTE… 

Veicot skolēnu profilaktiskās pārbaudes, konstatēju, ka kopumā bērnu personīgās higiēnas stāfoklis 
varētu būt labāks. Lūgums  bērnu vecākiem vērst vērību bērnu roku, ķermeņa ādas tīrībai, lai nadziņi 
rokām būt glīti apkopti. Neievērojot tīrību, izplatās dažādas ādas infekcijas slimības, piemēram—kašķis. 
Bērniem uz ķermeņa dažādām vietām (rokā, augšstilbiem, vēdera, muguras, kakla), uz neizmainītas ādas 
fona parādās sīki, niezoši izsitumi. Nieze izteikta vakaros. Neārstējoties, pumpas var sākt strutot, jo 
pievienojas infekcija. Lūdzu arī vecākus būt līdzdalīgiem un pārbaudīt bērnu ādas stāvokli mājās, un, ja 
rodas aizdomas, ka īsti labi nav, ir izsitumi, nieze—vērsties pie ģimenes ārsta vai atnākt bērnam kopā ar 
vecākiem  uz veldšerpunktu, lai nozīmētu ārstēšanu, un , lai netiktu apdraudēta citu bērnu veselība. 
Kašķis ir infekcijas slimība, kura bez specifiskas ārstēšanas nepāriet. Tāpat lūgums sekot līdzi pediku-
lozei(pārbaudīt galvas matus, vai nav utis un gnīdas).  
Tikai ar vecāku atbalstu varam kopā ar šīm lietām cīnīties un panākt, ka bērni skolu apmeklē veseli, tīri 
un sakopti.  

Novēlu jaukas brīvdienas. 

Degumnieku pamatskolas konsultāciju un individuālā darba grafiks 2011./2012. 

 

N.p.

k. Skolotājs Priekšmets Klase Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

1. A. Pauliņa sākumskola 2./4.   12.55 - 
13.35 

      

2. M. Bodža Sākumskola 1./3. 13.00 -13.25 13.00 - 

13.25 
      

ģeogrāfija kab.   14.30 - 

15.00 
      

3. I. Strode informātika kab.         14.15 – 14.50 

mūzika kab.           

4. D. Koļesņikova latviešu valoda 7.     14.30 – 16.00     

5. D. Rubene matemātika 8.         14.10 -14.30 

6. Z. Juste matemātika 8. 13.45 – 14.10   13.45 – 14.10     

7. I. Kiukucāne svešvalodas 9.     14.35 - 16.00     

8. A. Poča ķīmija, bioloģija 
kab. 

  
13.35 –14.10 

      

9. J. Liepiņa vēsture kab.     15.15 – 15.40     

10. E. Zaube soc. zinības 8.       14.30 – 15.20   

11. M. Šķēls vizuālā māksla kab.       14.30 –15. 05   

12. Dz. Grumoviča mājturība kab.         15.30 – 15.50 

13. A. Ikauniece fizika kab.           8.10 –  8.20 

Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) dati, 

2011./2012. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdie-

nas būs: 

Rudens brīvdienas –no 2011.gada 24.oktobra līdz 

28.oktobrim.  

Ziemas brīvdienas – no 2011.gada 27.decembra līdz 

2012.gada 6.janvārim. 

Pavasara brīvdienas – no 2012.gada 12.marta līdz 

16.martam. 

Vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases izglīto-

jamajiem – no 2012.gada 1.jūnija līdz 31.augustam. 

 



Degumnieku pamatskolas 2011./2012.m.g. 

 pagarinātās darba dienas grupas reglaments, kārtība  

Avīze vecākiem 4. lapa 

1.Pagarinātās dienas grupas (turpmāk PDG) nolūks ir nodrošināt  optimālu izglītojamo dienas režīmu pēc 

mācību stundām. Palīdzēt sagatavot izglītojamajiem mājas darbus, organizēt lietderīgi pavadīt brīvo laiku.  

2.PG -apmeklē , pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 

3. Skolas administrācija nodrošina PDG režīmam atbilstošus apstākļus un kontrolē tās dienas režīma ievē-

rošanu. 

4. Skolotājs sakārto pagarinātās  dienas grupas noteikumus (apmeklētības žurnāls),regulāri  veic ierakstus 

žurnālā. 

5.Skolotājs konsultē, palīdz izglītojamajiem mācību darbā, īpaši  ar grūtībām.  

6. Ievēro katra bērna individuālās, fiziskās un garīgās darba spējas, piemērojot tās PDG darba režīmam.  

7. PG vada pēc iepriekš sastādīta dienas režīms, ievērojot laiku nodarbībām svaigā gaisā, gan iesaistot iz-

glītojamos nodarbībās telpās. 

8. Organizēt izglītojamo aktīvu , veselīgu atpūtu( pastaiga, spēles un sporta nodarbības). 

9. Skolotājs un skolēni atbild par telpu tīrību un kārtību. 

10. Informēt izglītojamo par pulciņu sākuma laikiem. 

11. PG skolotājs atbild par izglītojamo drošību un veselības stāvokli līdz pagarinātās grupas darba beigām.  

12. Iepazīstināt vecākus ar PDG  iekšējās kārtības noteikumiem, dienas režīmu( nosūtot tos uz mājām), vei-

dot labvēlīgu grupas mikroklimatu, risinot jebkuru problēmsituāciju. 

13. Saskaņot PDG Režīmu. 

14.PDG nodarbību laiks atbilstoši tarificēto stundu skaitam. (Administrācija kopā ar sākumskolas MK vie-

nojas par  PDG darba režīmu un darba specifiku, vienošanos apstiprina skolas direktore). 

 Skolotājs veidojot PDG režīmu  ietver: 

 Mājas darbu sagatavošanu; 

 Nodarbībās  bērnu vecumposma īpatnību ievērošanu; 

 Nodarbības svaigā gaisā; 

 Spēles skolotāja vadībā. 

Skolēna pienākumi un tiesības: 

 Ierasties saskaņā ar PDG darba grafiku; 

 Vienoties par pulciņa apmeklējumu; 

 Iepazīstināt PDG skolotāju ar veicamajiem mājas darbiem; 

 Ievērot skolas iekšējos kārtības noteikumus; 

 Mācību laikā netrokšņot, netraucēt citiem, sarunāties čukstus; 

 Ievērot kārtību , tīrību; 

 Mantas sakārtot; 

 Aiziet no PDG tikai ar skolotājas atļauju. 

15. PDG reglaments, noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1 .septembri 


