
Vecāku avīze 
Degumnieku pamatskola, 2012..gada septembris, oktobris 

Comenius projekta” Spēlēsim mūsu senču spēles” aktivitātes rit pilnā sparā 

Mūsu skolā pilnā sparā rit darbs pie Comenius projekta” Spēlēsim mūsu senču bērnības spēles”. Projektā ir ie-

saistīti skolotāji un skolēni. Ir apstiprināts darba plāns no septembra līdz janvārim .Septembrī apstiprināja darba 

grupu šim posmam, izstrādāja kritējus, kuri bērni no 11. decembra līdz 15.decembrim brauks vizītē uz Itāliju. Tie ir 

9.klases skolēni: Uga Sproģis, Nils Iesaliņš, Mārtiņš Vanags. Nākošajās vizītēs brauks citi bērni, tie,  kuri atbildīs 

šiem kritējiem( sekmes, uzvedība, piedalīšanas skolas dzīvē). Esam aizsūtījuši sveicienus visām dalībvalstīm: Turci-

jai, Itālijai, Spānijai, Grieķijai, Polijai, Igaunijai, Rumānijai. Esam saņēmuši sveicienus no jaunajiem draugiem. Tika 

uzņems klips „ Sveiciens latviešu valodā un angļu valodā”, klipa tapšanā piedalījās 3. un 4. klases skolēni un infor-

mātikas skolotāja Ineta Strode. 21. oktobrī noslēdzās logo veidošana projekta mājas lapai, kurā piedalījās visa sko-

la, bērnu dārzs, skolotāji un pagasta darbinieki, kā arī vecāku padome. Trīs labākos vedīsim uz izstādi Itālijā. Esam 

nosūtījuši arī prezentāciju par Latviju, mūsu skolu un aktivitātēm skolā. Nākamais darbs ir vienas kalendāra lapas 

izveidošana jaunā gada kalendāram. Lūgums vecākiem, palīdzēt saviem bērniem apkopot intervijas par to, kādas 

spēles un rotaļas esat spēlējuši savā bērnībā, varbūt arī pajautāt saviem kaimiņiem vecākiem, radiniekiem.  Apska-

tīties mūsu darbu varat projekta mājas lapā; http://comenius-lets-play-together.blogspot.com/ Skolotājas Daiga 

Rubene un Ināra Kuikucāne saka paldies par atbalstu pirmajā posmā: Inetai Strodei, Mārim Šķēlam, Edītei Zaubei,  

bērnu dārzam un audzinātājām, kā arī vecāku padomei. 

Sk. I. Kiukucāne 

Mūsu izglītības pasaulei trūkst tieši jūsu Sirds un Prāta gaismas. 

Cienījamie vecāki ! 

           Sācies jauns mācību gads, jauns darba cēliens mums visiem– gan tiem, kas māca vai mācās, gan arī tiem, 

kas rūpējas un atbalsta.  

           Mūsu valstī izglītības nozarē ir uzsākta vērienīga reforma. Tās īstenošanā ļoti svarīga ir vecāku iesaistīšana, 

tādēļ ar šīm pārmaiņām vecāku loma kļūst arvien nozīmīgāka. 

           Cienījamie vecāki, mūs visus vieno cerība, ka izglītība un kopā ieguldītais darbs nesīs vislabākos rezultātus, 

lai mēs saviem bērniem varētu dot to vislabāko, - cik vien iespējams. 

           Šajā mācību gadā katru trešdienu gaidām jūs ciemos, lai iepazīstinātu ar mācību un audzināšanas procesu 

skolā 

Skolas pedagogi veiks individuālas sarunas jums labvēlīgā laikā. Kontakttālruņi: T.:64829617, T: 29140644 

Skolas administrācijas pieņemšanas laiki:  

Direktore -  D. Rubene 

PIRMDIENĀS no 16.00-18.00  

Direktores vietnieks mācību jomā -  M. Bodža  

CETURTDIENĀS no 15. 00- 17.00 

Direktores vietnieks audzināšanas jomā -  E.Zaube 

TREŠDIENĀS no 16.00-18.00 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību jaunajā mācību gadā, ar cieņu skolas direktore D. Rubene. 

http://comenius-lets-play-together.blogspot.com/


Degumnieku pamatskolas 

konsultāciju un individuālā darba grafiks I semestrim 2012./2013. m. g. 

N.p.

k. Skolotājs Priekšmets Klase 
Pirmdie-

na 
Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

1. M. Bodža sākumskola 1./2.   
  

13.00-13.35 13.00-13.35   

2. I. Strode sākumskola 3./4. 14.35 – 

15.20 

        

3. A. Ostrovska ģeogrāfija kab.         8.00 - 8.20 

   4. I. Strode 

informātika kab.   14.35 – 15.10 
  

    

mūzika kab.   14.35 – 15.10       

5. D. Koļesņikova latviešu valoda Inf.,fiz.

kab. 

      14.40 – 16.00   

6. D. Rubene matemātika Inf., 

fizikas 

kab. 

      15.15.- 15.35   

7. Z. Juste matemātika 5./6./

inf.kab. 

14.40-

15.10 

      14.20 -14.40 

8. I. Kiukucāne svešvalodas 7.     14.40 -15.50     

9. A. Poča 

ķīmija, bioloģija 

dabas zinības kab. 

  

14.40 – 15.15 

  

  

  

10. J. Liepiņa vēsture kab.     15.20 – 15.45     

11. E. Zaube 

sports Fiz.inf. 
13.50 -

14.25 

        

soc. zinības Līdz-

pārv. 

    15.25 -15.40     

12. M. Šķēls vizuālā māksla kab.   15.20 – 15.45       

13. Dz. Grumoviča mājturība kab.       14.40 -15.00   

14. A. Ikauniece fizika kab.      8.10 – 8.25        

Arī vecāki aktīvi līdzdarbojas! 

1.oktobrī, skolas Jauniešu centrā , sanāca aktīvi un mākslinieciski vecāki., lai kopīgi radītu logo skici Comenius projekta tēmas 

‘’Spēlēsim mūsu senču bērnības spēles’’ ietvaros. Par māksliniecēm tika izvēlētas Gunta Gabranova un Una Salmane. Ar savām idejām 

neskopojās Valentīna Kruška, Iveta Šķēle, Kristīne Zondare, Kristīne Slavika. Tapa skiču melnraksti, kas 16.oktobrī, ciemojoties pie 

Ivetas Šķēles , pārtapa par skaistu logo.  

Mums, vecākiem, ir pienākums atbalstīt bērnus ar savām idejām.  

Uz sadarbību! Vecāku padomes priekšsēdētāja Sarmīte Rauza 

 Skolēnu sasniegumi un aktivitātes septembrī - oktobrī : 

 Miltarizētās stafetes Kalpaka Liepsalās 6.,7.sept.,piedalījās: A.Krēsliņš, E.Kazulis, R.Strods, N.Iesaliņš, 

M.Vanags, J.Šķēls, I.Stalīdzāns, U.Sproģis, H.K.Nagle, E.Rauza, M.Rauza, B.Juško, A.Upeniece, 

T.Silavniece, B.Vanaga-sk.E.Zaube, I.Kiukucāne 

 Madonas novada Vieglatlētikas sacensības 21.09.12. H.K.Nagle- 1.vieta novadā, A.Upeniece—5.vieta 

novadā, R.Zondars, K.Strods, M.Bremšmits, J.Šķēls, M.Boļšakovs. Paldies Rainera un Jāņa vecākiem 

par sarūpēto transportu, sk.E.Zaube. 

 Olimpiskā diena Madonā- 28.09.12. H.K.Nagle, A.Upeniece, V.Strode, V.Jaudzema, B.Vanaga, 

M.Rauza, J.Šķēls, N.Iesaliņš, M.Boļšakovs ,A.Krēsliņš, R.Strods, E.Kazulis, paldies par atbalstu 

M.Vanagam. Paldies Vendijas un Jāņa tētiem par aizvizināšanu. No 17komandām 7.-9.kl. grupā pali-

kām 7.- 8.vietā.Sk.E.Zaube 

 Ekskursija uz Ziemassvētku kaujas atceres vietām Jelgavas rajonā 16.10.12, piedalījās R.Grumoviča, 

H.K.Nagle, V.Serečenko, M.Vanags, B.Juško, R.Eglīte, V.Strode, U.Sproģis, J.Šķēls, E.Rauza. sk. 

E.Zaube. 

 Visiem 1. līdz 9.klašu skolēniem bija iespēja mērot savus spēkus orientēšanās sacensībās 

‘’Ezerniekos’’, Mammadaba projekta ietvaros 25.09.12,sk.M.Bodža, I.Strode, Z.Juste, I.Kiukucāne, 

D.Koļesņikova, E.Zaube. 
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Pagarinātās dienas grupas darba kārtība 6. līdz 9. klasei. 

Diena Skolotājs Laiks 

Pirmdiena Edīte Zaube 13.50 – 14.25 

Otrdiena Ineta Strode 14.35 – 15.10 

Ceturtdiena 
Koļesņikova Dace 

14.40 – 15.15 

Piektdiena Zita Juste 14.40 - 15.00 

Nodarbības notiek fizikas kabinetā.  

SKOLĒNIEM 

piedāvājam iespēju padziļināt un nostiprināt savas  

zināšanas un izpildīt mājas darbus pagarinā-

tajā dienas grupā. 

Diena Darba laiks Autobusa reisi 

Pirmdiena 

  

13.00 

– 

17.00 

16.00 17.00 

Otrdiena 

  

12.10 

– 

17.00 

16.00 17.00 

Trešdiena 

  

  

13.00 

– 

17.00 

  

16.00 

  

17.00 

Degumnieku pamatskolas  

pagarinātās dienas grupas 

darba laiks  

1.-5.kasei 2012./2013. m. g. 

Paldies, 9.klases skolēniem un vecākiem par noorganizētajiem  
pārsteigumiem Skolotāju dienā! 
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Ceturtdiena 

  

15.00 

 – 

17.00 

 

 

16.00 

 

 

17.00 

Piektdiena 

  

13.50 

– 

15.40 

15.00 16.00 

Degumnieku pamatskolas 

izglītības darba prioritātes 

2012./2013.mācību gadam. 

Mācību darbā: 

1. Atbilstošu mācību metožu izvēle, aktualizējot individuālu 
pieeju darbā ar talantīgajiem skolēniem un izglītojamajiem ar 
mācīšanās grūtībām. 

2. Veicināt jauno informācijas tehnoloģiju un pedagogu profesi-
onālās pilnveides kursos apgūto zināšanu un prasmju praktisko 
pielietojumu mācību stundās. 

3. Mājas darbu sistēmas izveide un ieviešana mācību procesā. 

Audzināšanas darbā: 

1.Stiprināt jaunās paaudzes emocionālo saikni ar savu ģi-
meni, dzimtu, piederību klasei un skolai. 

2.Izkopt valsts svētku svinēšanas tradīcijas un radīt iespēju 
katra skolēna personīgajam ieguldījumam svētku sagata-

vošanā un norisēs. 

3.Motivēt skolēnus  apzināt dabas un kultūras bagātības, 
līdzdarbojoties Latvijas tēla veidošanā un popularizēšanā 

Eiropā. 



Degumnieku pamatskolas fakultatīvu un interešu izglītības 

 programmu nodarbības 2012./ 2013.m.g. 

Nodarbības veids Nodarbību vadītājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 
Tautiskās 

dejas 

1. - 5. klasēm 

D. Rubene 

    

  13.50 -15.10 

  

  

  

  

  

  

  

Ansamblis 

 1. – 4. klasēm 

I. Strode   

  

13.50 – 14.30   

Angļu valoda 

1. un 2. klasei 

  

I.Kiukucāne 
  13.00 – 13.40     

„Saulespinums 

” 

1. - 4. klasēm 

M. Šķēls 14.40 – 15.20 14.40 - 15.20     

Teātra pulciņš 

1. - 4. klasēm 

D. Kalniņa 13.00 – 13.40       

Dambrete 

1. – 9. klasēm 

M. Mozais 
13.50 – 14.30 

1.-5.kl. (1.ned.) 
    

14.40 – 15.20 

6.- 9.kl. (2.ned.) 

  

Vides pulciņš 

1. – 9. klasēm 

M. Bodža     14.40 – 15.20   

  

Koriģējošā 

vingrošana 

1. - 6. klasēm 

E. Zaube   13.50 – 14.30       

Sports 

 5. - 9. klasēm 
E. Zaube   14.40 – 16.00       

Ansamblis 

5. – 9. klasēm 

I. Strode         14.10 – 14.50 

Krievu val. 

6. un 7. klasei 

I. Kiukucāne 13.50 - 14.30         

Tautiskās 

dejas 

6. - 9. klasēm 

D. Rubene 14.40 - 16.00         

„Saulespinums

” 

 5. – 9. klasēm 

M. Šķēls   

  

  14.40 – 15.20   

Avīze „ Kaba-

ta” 
D. Koļesņiko-

va 
    

  14.40 - 16.00   

Modernās 

mūzikas studi-

ja 

 1. - 9. klasēm 

I. Strode 

    

14.40 - 16.00     

Jaunsargi S. Keišs 
    

  14.35 – 15.55   

 Skolas karoga svētki (26.10.12), kuru ietvaros tikšanās ar Madonas novada CSDD Pārstāvjiem un Ošupes 

pagasta policistu. 

 Novembrī - tikšanās ar Madonas novada Jauniešu centra ‘’Kubs’’ organizatoriem. 

 05.11.12.Leļlu teātra ‘’Tims’’ luga: ‘’No astes līdz ūsām’’, ieejas biļete 0.80.Ls 

 08.11.112. Tēvzemes nedēļas ieskaņai-Skolas mēroga sacensības ‘’Ass prāts, stalta stāja, droša gaita,’’ 

 09.11.11.Mārtiņdienas ieskandināšana 

 10./ 11.11.12.Lāčplēša dienai veltīts mirklis pulkv. O.Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’ 

 14.11.12. LV gadadienu sagaidot, ekskursija uz Rīgu.  Nodarbības okupācijas muzejā; Banku augstskolā, 

iespējama izrādes noskatīšanās ( 4.00Ls biļete+ 6.00Ls ekskursijas izdevumiem). 

 16.11.12. Latvijas Valsts 94.dzimšanas dienas sagaidīšana: ’’Savam novadam’’ 

 Muzikāli izglītojoša nodarbība G.Igauņa vadībā( ieejas biļete 0.70 Ls) 

 22.11.12. - fotografēšanā (atcelta no 26.10.12.) 

 19.11.12- 17.12.12 Gatavošanās Ziemassvētkiem. 

 17.12.12. Baltais rīts. Pateicības pēcpusdiena sava novada ļaudīm. 
 21.12.12. Degumnieku pamatskolas Ziemassvētku eglīte. 

 

Drīzumā: 
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Svarīgi!Svarīgi!Svarīgi!   

Laiks rit un klāt arī pirmais brīvlaiks šajā mācību gadā. Līdz ar visiem, arī es priecājos par mūsu skolas 

atremontētajām, gaišajām, tīrajām telpām, un varu teikt, ka arī pēc veiktajām bērnu apskatēm, ādas 

un apģērba tīrības stāvoklis ir apmierinošs. Gribētos, lai tas tā arī noturētos—visu mācību gadu bez 

pedikulozes( utis galvas matos), bez kašķa. Šobrīd vēlētos, kaut bērni būtu mazāk blusu sakosti, jo 

secinu, ka daudzu bērnu ādiņa uz blusu kodieniem reaģē ar izsitumiem un mokošu niezi. Āda pārklā-

jas ar sakasījumiem, bet katrs tās ievainojums ir atvērts ceļš uz ādas slimībām. (sastrutojumi, kašķis 

utt.) Veselas ādas barjeru šie slimības ierosinātāji nespēj pārkāpt. Rūpēsimies par bērnu ādas tīrību 

un veselību. Svarīgi, ka vecāki pamāca, atgādina un seko līdzi, kā bērns mazgā rokas, seju, kaklu, 

ausis, kājas. Mazākiem bērniem būtu jāpalīdz nogriezt nagus. Atgādiniet par veļas un zeķu maiņu, lai 

visu nedēļu bērns nestaigā ar vienu sasvīdušu zeķu pāri. 

Atgādinu, ka tiem bērniem, kuriem ir redzes problēmas, vienu reizi gadā  jāapmeklē acu ārsts. Rindas 

garas, bet jāpiesaka un jāgaida pacietīgi. Ģimenes ārsta norīkojumu nevajag. 

Jauku brīvlaiku bērniem un vecākiem novēl Sarmīte Saulīte. 

Koriģējošā vingrošana! 

 

Plānojot mācību un audzināšanas darbu, papildus obligātajām mācību programmām skola  izvēlas tās program-

mas, kas aktuālas un nepieciešamas konkrētās skolas audzēkņiem. Degumnieku pamatskola šajā mācību  gadā  

skolēniem piedāvā darboties  koriģējošās vingrošanas pulciņā (1.-6.klasei.) 

Kas tad ir koriģējošā vingrošana? 

Vārds latīniski ‘’corrigere’’- burtiskā tulkojumā   nozīmē labot. Koriģējošā  vingrošana palīdz organismam  

justies fiziski mundrākam un rūpējas par cilvēka  fizisko stāju.   

Koriģējošā vingrošana ir fiziskās kultūras nozare, kuras uzdevums ir nostiprināt dažādas  mugurkaula, krūšu 

kurvja muskuļu grupas, kāju muskuļus. Regulāri vingrojot, izpildot dažādus vingrinājumus,  uzlabojas pašsajūta 

un nostiprinās veselība. 

 Ar kustību palīdzību var koriģēt plakano pēdu, stājas traucējumus: izliektas , apaļas vai plakanas muguras– 

skoliozi, t.i. tad , kad mugurkauls ir izliecies…   jā, tad noteikti pirmais palīgs ir  regulāra vingrošana , pat  četr-

as reizes dienā. Mūsdienās bērniem ir SALĪDZINOŠI ļoti maza fiziskā aktivitāte mājas darbos, to var redzēt   

sporta stundās vai sakopšanas talkās, kur slodze nenoliedzami  ir daudz lielākā nekā koriģējošās  vingrošanas 

nodarbībās. 

Jāatceras, ka skoliozi var labot tikai pirmajā  stadijā, kad ir otrā  un trešā  stadija , tad skoliozi  var tikai aizka-

vēt. Lai  skolēniem nerastos skolioze , tad  papildus jāstrādā muguras muskuļu nostiprināšanā, ar vingrojumu 

palīdzību tiek stiprināta cilvēka balsta un elpošanas  sistēma kopumā. 

Lai bērniem veidotos normāla stāja, nepieciešama motivācija, kā arī sabiedrības – it īpaši vecāku un pedagogu – 

interese par bērna veselību. Kā diplomētai medmāsiņai un sporta skolotājai man ir svarīgi, lai mani audzēkņiem 

ir laba veselība, stalta stāja un kārtīgi norūdīts organisms. Smagās skolas somas, ilga sēdēšana pie datoriem, stā-

jas ieradumi- uzmesti kūkumi, uzrauti pleci, nedrošība pārvarot ‘’šķēršļus, satraukumi nevietā un vēl daudzas 

novērotas iezīmes liecina, ka mūsu skolēniem ir nepieciešamas nodarbības koriģējošajā vingrošanā. Ilgstošas 

bailes par neveiksmēm vai fiziska spriedze  aizkavē bērna fizisko attīstību, izraisa sirds un asinsvadu, nervu, 

elpošanas un gremošanas sistēmas funkcionālo spēju pasliktināšanos. Bērnam samazinās spēja adaptēties nelab-

vēlīgas vides apstākļos un stresa situācijās. Mēs taču vēlamies ,lai mūsu bērniem būtu laba pašsajūta, stalta stā-

ja, droša rīcība, norūdīta veselība, saturīgi pavadīts laiks, kas bērnus mudinās veselīgam dzīvesveidam.  

Aicinām brīvo laiku, līdz skolas busiņam, otrdienās  pavadīt saturīgi un lietderīgi- savas veselības norūdīšanai- 

NĀC, VINGROSIM  KOPĀ! 

Nodarbības otrdienās no plkst.13.40 līdz 14.30 

 

 

Materiāls sagatavots izziņai-pamatojoties  uz VISC koriģējošās vingrošanas principiem un vadlīnijām.       

Sporta skolotāja E.Zaube 
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„Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un at-

skaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”.  

Ar 2012./2013.mācību gadu spēkā ir izglītojamo pārcelšanas nosacījumi, kurus nosaka Ministru kabineta 

2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149. Noteikumi paredz šādas normas:  

1.–4.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj. Atstāšana uz otru gadu ir pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos – 
kad kompleksi būs izvērtēti skolēna mācību sasniegumi, to attīstības dinamika, vispārējā attīstība, kavējumi un mā-

cību sasniegumu prognozes nākamajam mācību gadam. Visos gadījumos, kad 1.–4.klasē bērnam mācībās bijušas 

problēmas, kuru dēļ nav saņemts pietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, viņam nosakāmi papildu mā-
cību pasākumi pēc mācību gada beigām un nodrošināma iespēja kārtot pēcpārbaudījumu. Ja tomēr vērtējums gadā 

palicis nepietiekams, nākamajam mācību gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtie-

cīgai mācību grūtību novēršanai;  
5.līdz 8.klasi uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens nepietiekams vērtējums gadā;  

Informāciju apkopoja direktora vietn. mācību darbā M.Bodža 

 

 

Skolas padome informē! 

Jaunums mūsu skolā! 

             Vaira ku gadu garuma  paš aizliedzī gi darbojotieš pulkv. O.Kalpaka dzimtaš ma ja š ‘’Liepšala š’’, Degumnieku pa-
matskola ir guvusi atbalstu AM, RJC un ieguvusi iespe ju, lai Kalpaka dzimtaja  puse  oficia li uzsa k darbu Jaunsargu vienī -
bas. Degumnieku pamatskola  nodarbī bas jaunsargiem notiks ceturtdiena s, ta s vadī s Sandis Kas s—3 AMII zemessar-
dzes 2.novada nodal as instruktors. Lai Ju su be rns piedalī tos, ir ja aizpilda jaunsargu iesnieguma anketa un ja atnes divas 
foto kartin as.  

            Jaunšardze ir Aizšardzī baš miništrijaš organize ta un finanše ta Latvijaš školu jaunatneš kuštī ba, kuraš me rk iš un 
uzdevums ir nodros ina t jaunies iem lietderī gas un saturī gas brī va  laika pavadī s anas iespe jas. Tiek apgu tas teore tiskas 
zina s anas un praktiskas ieman as, kas palī dz ne tikai katram pas am justies dros i daba  jebkura  gadalaika  vai apsta kl os, 
bet arī  ma ca organize t aktī vu atpu tu daba  saviem draugiem. Jaunsardze sniedz iespe ju be rniem un jaunies iem atkla t un 
attī stī t sevī  spe jas, kas palī dz kl u t par atbildī gu un aktī vu sabiedrī bas pilsoni, kam ir izpratne par valsts aizsardzī bu un 
NBS. Tiek veicina ta arī  patriotisma, sabiedriskuma, dros sirdī bas, sadarbī bas un fizisko spe ju attī stī ba. Jaunsargu prog-
rammu var apgu t ikviens be rns un jaunietis, sa kot no 10 gadu vecuma lī dz vispa re ja s izglī tī bas iesta des beigs anai. 

Sandis Kas s  
Skolā darbojas e-klase. Ja jums ir radušās neskaidrības, ja neesat saņēmuši www.e-klase.lv  

lietotāja paroli, lūgums sazināties ar  sk. I.Strodi. T. 26318348 

6.lpp. 

Informācija par vecāku sapulci  

pirmsskolā 29.10.2012. 

Sapulces tēmas: 

Psiholoģe M. Broka  

„Adaptācijas periods pirmsskolā” 

„Vecumposmu īpatnības” 

Logopēde S. Tomiņa 

Iepazīstināšana ar logopēda darbību 

pirmsskolā 

Valodas attīstības posmu raksturojums 

pirmsskolā 

Skaņu un burtu izrunas mācība 

Med. S. Saulīte (aizvieto sk. S.Šķēle-

Stepanova) 

Minimālās higiēnas prasības pirmsskolā 

Tematiskas diskusijas  

Vec.pad.priekšsēdētāja — Sarmīte Rauza 

Vec.pad.priekšsēdētāja vietniece—Vineta  

Bormane; 

Atbildīgais par mācību darbu— 

Mārcis Iesaliņš 

Atbildīgais par pasākumiem, organiza-

tors—Kristīne Zondare, Irēna Zaiceva. 

Protokolists—Iveta Šķēle 


