
D E G U M N I E K U  P A M A T S K O L Ā  

Vecāku avīze 
 

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga, 

Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas, 

Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs, 

Ir bagāts ik viens, ja vien sirdī mīt prieks. 

 

Cerībām — zaļas egles sīkstumu,  

Darbiem — dvēseles mūžību,  

Domām — Ziemassvētku sniega baltumu!  

 

Degumnieku pamatskolas administrācija! 

2012.gada decembris 

 

 

1.semestris īsumā mācību un audzināšanas darbā 

 Sporta sacensības un erudītu konkurss Karoga svētkos ‘’Liepsalās’’. Komandu kopvērtējumā 

2.vieta 6.-9.kl.grupā ( N.Iesaliņš, J.Šķēls,  R.Strods, E.Kazulis, M.Boļšakovs, A.Krēsliņš, 

M.Bremšmits, H.K.Nagle, V.Strode, A.Upeniece, V.Jaudzema, M.Rauza, B.Vanaga, sk.E.Zaube ) 

 Madonas reģionālajā skolēnu spartakiādē- 4cīņā  -1.vieta - K.H.Nagle ( sk.E.Zaube); un 5.vieta 

A.Upeniecei ( sk.E.Zaube) 

 Olimpiskās dienas ietvaros, Madonas novada sporta sacensībās ‘’Pavingrosim’’-5.-9.kl.grupā 6.-

7.vieta (N.Iesaliņš, J.Šķēls,  R.Strods, E.Kazulis, M.Boļšakovs, A.Krēsliņš, M.Bremšmits, 

H.K.Nagle, V.Strode, A.Upeniece, V.Jaudzema, M.Rauza, B.Vanaga,( sk.E.Zaube ) 

 Vidzemes 5. Patriotiskajā dzejas festivālā Salacgrīvā, A.Bonda-2.vieta,( sk.A.Pauliņa) 

 A.Upeniece- iekļuva finālā un darbs ievietots dzejoļu grāmatā ( sk.D.Koļesņikova) 

 Skolēnu līdzpārvalžu starpnovadu pasākumā –atzinība par skolas vārda popularizēšanu, veiksmīgu 

starpskolu sadarbību vadot un organizējot patriotiskos pasākumus Degumnieku pamatskolā un 

pulkv.O.Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalas’’ (Darbu prezentēja:  M.Rauza, V.Strode, B.Juško, 

R.Eglīte, V.Jaudzema, H.K. Nagle, V.Serečenko, sk.E.Zaube) 

 Comenius projekta ietvaros: 1) Logo izveidē pateicība A.Upeniecei,N.Iesaliņam,V.Strodei, M. Šķē-

lam. 

           Atzinība- sk.M.Šķēlam- 2.vieta; 

            2)Apsveikumi Comenius projekta sadarbības partneriem: P.Bārbals, R.Strods, S.Logins, 

V.Jaudzema, V.Strode, Mārtiņš Šķēls, J.Šķēls; 

                3) Atzinība par izgatavotajiem  rotājumiem ES egles kokam :E.Serečenko, (sk.I.Strode) 

 

Informāciju apkopoja direktora vietniece audzināšanas jomā Edīte Zaube 



2.lapa 

NO SIRDS UZ SIRDI..... 



3.lapa 



           No 11.decembra līdz 15. decembrim Comenius projekta” Spēlēsim mūsu senču spēles” ietvaros, skolēnu grupa: Nils Iesa-

liņš, Uga Sproģis, Mārtiņš Vanags un skolotājas: Daiga Rubene un Ināra Kiukucāne devās vizītē uz Itāliju. 

Iepazināmies ar Itālijas izglītības sistēmu, tradīcijām un kultūru. Iepazīstinājām arī ar Latviju. 

          Šeit notika projekta logo izvērtēšana. No mūsu skolas tika prezentēti pieci logo (N.Iesaliņš, A. Upeniece, V. Strode, 2-4 

gad.bērnu grupa un sk. Māris).  Uzvarēja Spānijas skolēnu zīmējums. Mūsu logo ieguva otro vietu. 
          Ar sajūsmu uzņēma Ziemassvētku dekorus, kurus iekāra Eiropas eglē( veidoja sk. Ineta un Elīna Serečenko). 

       Skolēni apmeklēja Itālijas mācību iestādes, bija iespēja praktiski pielietot angļu valodu, apskatīja Kamo ezeru. Kopā devā-

mies uz Milānu, šeit iepazināmies ar ievērojamiem kultūras pieminekļiem. 

        Piedzīvojām Itālijas transporta sistēmas streiku, kā arī Itālijai neatbilstošus laika apstākļus – sniegu , kas šeit līdzinās dabas 

katastrofai. 

        Iepriecināja un patīkami pārsteidza Itālijas skolēnu patriotisms, cieņa pret savu valsti un himnu. Tas būtu tas, kas mums vēl 

jāmācās un jāizkopj. Liela loma skolu darbā ir vecākiem. Viņi piedalās visos skolas pasākumos, ne tikai kā malā vērotāji, bet arī 

aktīvi iesaistās paši. 

         Interesants bija vecāku labdarības tirdziņš, kurā pārdeva ,par simbolisku cenu ,lietotas spēles, apģērbus, pašgatavotas lietas, 

Ziemassvētku dekorus. 

       Ar pirmo braucienu esam apmierināti un ieguvuši jaunu pieredzi un iespaidus. Paldies visiem, kas mūs atbalstīja šajā brau-

cienā. 
 Nākamais brauciens būs uz Spāniju no 5. – 9. martam. 

 

Sk. Ināra Kiukucāne. 

Jaunākais saistībā ar Comenius projektu. 

Jauno runātāju tikšanās reize. 
              21. novembrī pirmskolas izglītības iestādē Liezerē norisinājās jauno runātāju tikšanās „Riti , raiti 
valodiņa”. Mūsu skolu pārstāvēja Sintija Šķēle. Sintiju Šķēli un Elfu Bormani  no pirmsskolas grupām izvirzī-

ja žūrija: Daiga Rubene , Sabīne Šķēle Stepanova un Ilze Melngaile. Bet tā kā jābrauc bija vienai no iestādes , 

tad brauca Sintija Šķēle , jo bija mazliet drošāka. 

Liezērē mūs sagaidīja gadalaiku sieviņa, pie kuras viesojās raganiņa , kas palīdzēja bērniem rotāt kokus katrā 

gadalaikā. Sintija rotāja rudens koku , jo skaitīja dzejolīti par rudeni. 

Degumnieku pārstāve savu dzejolīti norunāja labi. Un balvā saņēma princešu grāmatu. 

Pēc pasākuma apskatījāmies grupiņu telpas , un secinājām, ka mēs neesam apdalīti ar telpu iekārtojumu un tehnisko bāzi. 

Sakām lielu paldies Sintijas mammai Ritai Šķēlei , kas mūs atbalstīja un aizvizināja uz šo jauko pasākumu. 

Arī nākošgad noteikti norisināsies šāda tikšanās, bet citā novada PII iestādē. Arī mēs rīkosim pirmskoliņas konkursiņu tepat De-

gumniekos. Ir vērts mācīties dzejolīšus! 

 

Pirmsskolas skolotāja – Dace Kalniņa 

Jaukie mirkļi „Cālēnos” 
        Šī mācību pusgada laikā esam aizvadījuši ļoti daudz kopīgu, skaistu brīžu. Sākot ar septembri esam piedalījušies dažādos 

konkursos .Piedalījāmies arī visas skolas konkursā „Spēlēsim mūsu senču rotaļas” un mums pašiem par lielu pārsteigumu, mūsu 

veidotais logo tika izvirzīts, lai tiktu aizvests uz ārzemēm.  

      Septembra beigās atzīmējām rudens saulgriežu ierašanos ar Miķeļdienas svētku bazāra elementiem skolas aktu zālē. Dejojām 
jautras dejas skolotājas Ilzes pavadībā un ar muzikālajiem priekšnesumiem palīdzēja tikt galā mūzikas skolotāja Ineta. Bērniem 

par lielu pārsteigumu, bija ieradies arī pats Miķelis, kas ,brīnumainā kārtā, ļoti atgādināja skolotāju Sabīni... Vēl līdz šai dienai 

īsti neesam sapratuši, vai tas viņai kāds radinieks, vai dubultnieks?! 

         Novembrī svinējām Latvijas dzimšanas dienu, kad visu nedēļu pavadījām patriotiskā garā. Nepagāja secen arī Mārtiņdienas 

svētku noskaņas bērnudārzā. Pie „Cālēniem” tika uzaicināti „Saules zaķēni” (5/6 gad. bērnu grupa) ,un visi kopīgi klausījāmies 

pasaku „Sniega karaliene”, tādējādi simbolizējot zemes noguldīšanu ziemas miegā. 

         Decembrī cītīgi gatavojāmies dažādiem skolas pasākumiem, daži no mums uzstājās uz lielās skatuves Degumnieku tautas 

namā. Šobrīd ļoti gaidām tuvojošos Ziemassvētkus un ar lielu aizraušanos gatavojam priekšnesumu vecākiem, lugas „Vilks un 

kazlēni” iestudējumu, kas jau ir pārtapis par veselu mūziklu. Ja mums labi izdosies, tad nākotnē, noteikti parādīsim ko mākam 

arī plašākai auditorijai.  

Mīlestības pilnus svētkus vēlot, „Cālēni”. 
 sk. Sabīne 

Vecākiem zināšanai! 
Sākot ar 2013. gada 1.janvāri, valsts finansētas brīvpusdienas būs ne tikai 1.klases,  

bet arī 2.klases skolēniem. 
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Valsts pārbaudes darbu norises laiki 

2012./2013.mācību gadā 
 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 12.punktu 

 

Klase Ieskaites Laiks 

3.klase Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 7. un 10.maijā; 

6.klase 

matemātikā  (rakstiski ) 9.maijā; 

 latviešu valodā:   

rakstu daļa – 14.maijā; 

mutvārdu daļa - no 7.janvāra līdz 

6.maijam; 

dabaszinībās (rakstiski) 23.maijā; 

9. klase 

                             Eksameni 

latviešu valodā (kombi-nēti):   

rakstu daļa - 22.maijā; 

mutvārdu daļa - 22. un 23.maijā; 

svešvalodā (kombinēti)   

rakstu daļa - 

mutvārdu daļa - 

28.maijā, 

28. un 29.maijā; 

matemātikā (rakstiski) - 4.jūnijā; 

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) 11.jūnijā. 

Ministru prezidents: V. Dombrovskis  

Saskaņā ar 08.11.12.gada Skolas padomes sēdes lēmumu Nr.4,  

noteikti sekojoši skolas eksāmeni: 

4. klase Matemātikā  (rakstiski ) 21. maijā 

   Latviešu valodā 23.maijā 

5. klase Angļu valoda 21. maijā 

  Dabas zinības 23.maijā 

7. klase Matemātikā 21. maijā 

   Latviešu valodā 23.maijā 

8. klase Vēsture 22. maijā 

  Ķīmija 23.maijā 

Direktora vietniece izglītības jomā: M. Bodža 
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Tēvzemes nedēļas ekskursija uz Rīgu 
Lai rosinātu skolēnu izziņas interesi, mudinātu iepazīt mūsu zemes un valsts kultūras vērtības un izkoptu 

netradicionālās mācību formas, 14. decembrī tika organizēta mācību ekskursija uz Rīgu. 

Transportu braucienam nodrošināja sadarbība ar Okupācijas muzeja skolu atbalsta programmu un Ošupes 

pagasta pašvaldību, tāpēc šis brauciens bija iespējams visiem skolēniem. Viņu vārdā saku paldies atbalstītājiem. 

Ļoti gribas cerēt, ka piedāvāto iespēju audzēkņi pratīs atzinīgi novērtēt atcerēsies redzēto un gūtos iespaidus iz-
mantos mācību procesā un dzīvē.  

Ko vērtīgu bija iespējams uzzināt mācību ekskursijā?  

Kā pirmo skolēni iepazina Ministru Kabineta ēku. Sadalījušies divās grupās, gidu pavadībā viņi aplūkoja 
mūsu valsts valdības darba kabinetus un telpas, bibliotēku, uzzināja daudz interesanta par ministru darbu un perso-

nībām; noslēgumā baudīja pusdienas Ministru Padomes ēdnīcā.  

Darbs Okupācijas muzejā atkal turpinājās divās grupās. Jaunāko klašu skolēni uzzināja, kā ikdienas lietas 

pārtop vēstures avotos, kā šīs lietas jāpēta un jāsaudzē. 7.- 9. klašu audzēkņi uzzināja skarbo vēstures patiesību par 
padomju okupācijas gados veiktajām deportācijām. Dokumentālās filmas sižets bija saprotams un iespaidīgs, tāpēc 

bērniem pēc nodarbības radās daudzi jautājumi. Gatavojoties minētajām nodarbībām, skolēni tika mudināti veikt 

mājas darbu. Nopietni to izpildīja vairums jaunāko klašu skolēnu un arī 7. klases skolniece Hārdija Nagle. Viņa 
iztaujāja un pierakstīja savas vecmāmiņas atmiņas par nepamatoto izsūtījumu 1949.gada 25. martā.  

Gan braucot autobusā, gan visa dienas garumā skolēniem tika sniegta informācija par kultūrvēsturiskajām 

vietām, kuras apmeklējām un redzējām. Tā, piemēram, noskaidrojām, kas bija Daugavas senleja, Oliņkalns, Stabu-
rags, Andreja klints. Kā tapa Pļaviņu un Ķeguma HES. Kas ievērojams Kokneses un Lielvārdes vēsturē? Rīgas 

vēsturiskajā centrā apskatījām Esplanādi, O. Kalpaka un J. Raiņa pieminekļus, pavērojām skaistās Pareizticīgo ka-

tedrāles un Mākslas Akadēmijas ēkas, atsaucām atmiņā 1991. gada 20. janvāra dramatiskos notikumus Basteja bul-

vārī, pabijām doma laukumā Ziemassvētku tirdziņā un pie Brīvības pieminekļa. 
Kara muzejā izglītošanās ritēja trijās grupās. Paši mazākie mācījās pirmās karavīram nepieciešamās iema-

ņas: stāties ierindā, sakārtot patronas, pielādēt ieroci un šaut. 5.-7. klašu skolēni noklausījās nodarbību „Senie dar-

ba rīki un sadzīves priekšmeti”, bet 7. – 9. klašu zēniem interesi vairāk izraisīja rokas šaujamieroču kolekcija mu-
zeja fondos. Bez tam visiem skolēniem bija iespēja iepazīties ar bagāto kara muzeja ekspozīciju.  

Dienas noslēgumā patīkama izklaide – ļoti skaista, apbrīnas vērta cirkus izrāde. 

Paldies visiem skolotājiem, klašu audzinātājiem, kas palīdzēja noorganizēt iespaidiem bagāto ekskursiju, paldies 
ārpusklases darba organizatorei Edītei Zaubei par daudzajām organizatoriskajām aktivitātēm. Lai mums visiem 

priecīgi Ziemassvētki, veiksmīgs, veselīgs un radošs Jaunais gads.  

Vēstures skolotāja Janīna Liepiņa 

Vecāku konference. 
Ar stipru vēju, lietu un aukstumu, laika apstākļi mūs pārsteidza, 30. novembrī, vecāku konferences rītā. Tomēr bija 
daudz vecāku kas nenobijās no skarbajiem laika apstākļiem un ieradās skolā, lai izbaudītu vecākiem paredzēto die-

nu, kura sākās ar burvīgu bērnu koncertu. Tālāk bija aktuāla uzruna no mūsu feldšeres S.Saulītes par bērnu higiēnu 

un pusaudžu problēmām no medicīniska viedokļa. Alkohols, smēķēšana un pubertātes vecuma izmaiņas organis-

mā. Pārtraukumā iemalkojām siltu kafiju, jo elektrības nebija, našķojāmies ar cepumiem un plātsmaizi.  Iestiprinā-
jāmies nopietnam darbam, Degumnieku pamatskolas sodu sistēmu par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu un 

neievērošanu. Tas darbs tika uzdots ne tikai vecākiem, bet arī pašiem bērniem un skolotājiem. Visi ieteikumi tiks 

apkopoti un izskatīti skolas padomes sēdē. Pirms apstiprināšanas ar grozījumiem iepazīsies juristi, kas sniegs kon-
sultāciju, par likumīgu pielietošanu iekšējās kārtības noteikumos. Psiholoģe M.Broka atbildēja uz mūsu uzdota-

jiem jautājumiem , vecāki varēja uzrakstīt uz lapiņām, bet tādu nebija daudz. Vairāk vecāki uzdeva tur pat zālē 

savus jautājumus un psiholoģe izzinoši atbildēja. Pa to laiku, kamēr mēs, vecāki, ieguvām jaunas zināšanas par 

saviem bērniem, radošajās darbnīcās ar sk.G.Kolnu un Lubānas mākslas skolas sk.S.Valaini bērni veidoja ļoti 
skaistus apsveikumus un rotājumus skolai. Citi sporta zālē aktīvi sportoja. Apsveikumi tika uzdāvināti mūsu cie-

miņiem un aizvesti uz ārvalstīm skolas prezentācijā. Uz dienas otru pusi aizdedzām sveces un sākās jautra muzicē-

šana ar muzikantu G. Igauni. Tikām iepazīstināti ar senajiem un reti sastopamiem mūzikas instrumentiem. Noslē-
gumā izveidojām mūsu skolas orķestri , sveču liesmām ielenkti ieskandinājām adventes sākumu.  

Un tagad mazliet par vecāku padomes sēdēm. Šajā pusgadā mums ir bijušas 3 sapulces un viena sadraudzības tik-

šanās ar Dekšāru pamatskolas vecāku padomi. Esam sastādījuši grafiku stundu apmeklējumiem un apzinīgi to pil-

dām. Mūsu sapulcēs piedalās arī skolēni, ar kuriem mēs runājam par uzvedību, sekmēm un ētikas normām. Pārru-

nājam skolas intereses un vajadzības ar pašvaldības pagasta pārstāvi A. Šķēlu. Palīdzam skolas dzīvē kā vien va-

ram. Gaidīsim jeb kādu atbalstu no visiem vecākiem.  

Gaišus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus katrai ģimenei.  

Ar cieņu vec.pad.priekšēdētāja Sarmīte Rauza. 

6.lapa 




