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Vecāku avīze 

2013. gada decembrī Degumnieku pamatskolā 

Cienījamie, vecāki! 
 

Pie durvīm klauvē Ziemassvētku vakars, un arī gadu mija ir tepat līdzās. Varbūt ne gluži bal-

ti, bet, noteikti, gaiši un mīļi ziemas saulgrieži sasniedz katru no mums. Jo, par spīti gadalaiku kaprī-

zēm, globālām problēmām un ikdienas steigai, galvenie svētku sajūtas radītāji esam mēs paši – mū-

su domas, mūsu sapņi un mūsu ieceres. 

Tāpēc, atskatoties uz aizvadīto gadu, es aicinu atcerēties un atmiņā izcelt labo – veiksmes, 

panākumus, uzvaras, gandarījumu un prieku. Un nav nozīmes, vai tās ir lielas lietas, vai pavisam 

sīki, šķietami nenozīmīgi sīkumi – viss, kas apkārt un ap mums vairo pozitīvo, palīdz veidot pasauli 

skaistāku un labāku. Bet pārējais… tā lai ir mūsu pieredzes skola un ceļazīmes tālākajam. 

Gadu mijā, vēlos teikt visiem lielu, jo lielu paldies par sadarbību un atbalstu, lai gaiši un sirdsmīļi 

Jums šie svētki un ikdienas solis, lai viegls un raits! 

Skolas direktore Daiga Rubene 

Ārpusstundu aktivitātes. Sasniegumi. 2013./2014.m.g. 1. semestrī 

Mūsu skolēnu un skolotāju sasniegumi šajā mācību pirmajā pusgadā ir bijuši, izstrādājot nopietnus projektus, par 

ieguldīto darbu izglītības jomā, kā arī tematiski organizētajos pasākumos- kultūras, izglītības un sporta jomās. Septembrī  

piedalījāmies „Karoga svētki  Liepsalās” organizētajās sporta spēlēs- Degumnieku pamatskolas komandai ( J.Šķēls,  

R.Strods,J.Harhordins, E.Kazulis,V.Serečenko, T.Jaudzems, M.Šķēls, J.Gutāns) futbolā – 3.vieta( sacensību garu 

komandā veicināja sk.Z.Juste). Oktobrī  devāmies uz Madonas reģionālo skolēnu spartakiādi krosā. Zēniem  D grupā 

500 m skrējienā – Mareks Ričš Gutāns- 42.vieta (no 60 dalībniekiem), meitenēm B grupā – Arnitai Upeniecei – 

5.vieta un Hārdijai Kristiānai Naglei – 23.vieta (no 50 dalībniecēm) ”Prieks par katra dalībnieka personīgajiem 

sasniegumiem.…”, uzsver sporta skolotāja  Edīte Zaube. Oktobra vidū  Madonas novada pašvaldības  un BJC orga-

nizēts  Izglītības projekts :„ Mazpulks katrā pagastā”, tā noslēgumā divu dienu nometne       A. Eglīša Ļaudonas 

vidusskolā. Piedalījās  Degumnieku pamatskolas līdzpārvalde  un prezentēja sagatavotu materiālu” Mazpulku 

darbība Degumniekos” – Megija Rauza, Roberta Eglīte, Beāte Beatrise Juško, Hārdija Kristiāna Nagle, Ralfs 

Bormanis  - ieguva  Atzinību  un 2.vietu latviešu tautasdziesmu konkursā ( sagatavoja sk.E.Zaube. Paldies  dzie-

dāšanas skolotājai I.Strodei par dziesmu vācelīti. ) Novembrī  Bērnu Jauniešu centrs organizēja  neklātienes kon-

kursu „95. padomi”, kas veltīts Latvijas 95.gadadienai. Atzinību saņēma Kārlis Strods, Vendija Strode, Sintija 

Slavika ( sagatavoja sk.I.Strode)  

Esam uzsākuši volejbola turnīrus.   8.XII. Volejbola spēle Madonā. 11.XII. Volejbols Barkavā. Janvārī  tur-
nīrs Degumnieku pamatskolā ,cīņa par Kalpaka kausu volejbolā. Volejbola komandā spēlē: Viktorija Jaudzema, Hār-
dija Kristiāna Nagle, Ričards Strods,  Pauls Bārbals,  Jānis Šķēls,  Jānis Harhordins.( sk.E.Zaube) 
Īpašus sasniegumus  valsts mērogā  „Mana Latvija 95”( pasākuma cikla ’’Mana Latvija’’ ietvaros)  no Izglītības un Zināt-
nes ministrijas Valsts Izglītības satura centra  ir saņēmusi  Hārdija Kristiāna Nagle. Atzinība par patriotismu un val-
stiskās identitātes stiprināšanu, sveicot LR- 95.gadadienā (Rīgā,2013.gada 8.novembrī). Izglītības un Zinātnes minis-
trijas Valsts Izglītības satura centrs  „Mana Latvija 95” Atzinība direktores vietniecei audzināšanas jomā  Edītei 
Zaubei, par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas  95 gadadienā (Rīgā, 
2013.gada 8.novembrī). Latvijas Republikas Zemessardzes novada pateicība Pulkveža O.Kalpaka dzimtas māju 
„Liepsalas” kolektīvam un gidam-  skolotājai Edītei Zaubei. 

Sveicam ar panākumiem! 
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Kā saprast savu pusaudzi? 
     Šis ir laiks, kad varam tīnim sniegt to mīlestību, ko nemācējām vai nespējām iedot, kad viņš bija mazs. Kad va-

ram kompensēt to uzmanību, kuras viņam trūcis, tādēļ bērns izaudzis nedrošs, spurains vai citādi grūti izprotams. 

Laiks, kad varam izvērtēt, kuras rakstura īpašības vēlētos redzēt viņā vairāk un kuras- mazāk, un tad ar mīlestības 

pilnu attieksmi palīdzēt tās līdzsvarot. Šis ir pēdējais kļūdu labojums pirms tīrraksta – iesoļošanas lielajā dzīvē. Vai-
rāk šādu iespēju dzīve mums nepiedāvās. 

     Pieaugot bērns vairākas reizes iziet cauri vieniem un tiem pašiem personības veidošanas posmiem, kas tad arī no-

saka: cik daudz viņš uzticēsies sev un pasaulei; cik drošs un atvērts, cik labi sadzīvos ar cilvēkiem. Pirmajā dzīves 
gadā mazulis piedzīvo uzticības un patstāvības mēģinājumus. Tad nāk otrais un trešais dzīves gads, ko dēvē par pat-

stāvības meklējumiem. Nākamais posma ir no trešā dzīves gada līdz sestajam  - iniciatīvas un seksuālās identitātes 

meklējumi. Pēc tam bērns no iekšējiem konfliktiem attālinās, lai ar dubultu sparu pie tiem atgrieztos pusaudžu gados, 

kad vēlreiz meklē atbildes uz iepriekš nosauktajiem jautājumiem, kā arī cenšas noskaidrot: vai esmu saviem tuvāka-
jiem, pasaulei interesants un svarīgs? Vai tad, kad es atdalīšos no vecākiem, man tāpat vienmēr būs līdzās cilvēks, uz 

kuru var paļauties? Un šie meklējumi izpaužas viņa uzvedībā, emocionālajā noskaņojumā. Sekmes slīd lejup. 

Pusaudžu vecums būtībā ir ļoti ilgs: no ceturtās klases beigām līdz pat astoņpadsmit, divdesmit vienam gadam. 
Brīdis, kad bērnam īpaši vajadzīga mūsu mīlestība, sapratne un atbalsts, ir posms no ceturtās klases beigām līdz ses-

tās klases beigām. 

     Bērni tad reizēm apjukuši savās vēlmēs, domās, bailēs, vajadzībās, dusmās, nemierā. Viņos cenšas sadzīvot divas 

pretējās puses, vēlme pieķerties vecākiem un joprojām būt vienam veselam, no otras, dzimst vēlme atdalīties. Tāpēc 
bērnu plosa pretrunas, kas izpaužas kā aizkaitināmība, neadekvāta uzmanība, kaprīzes, kašķīgums.  

Nav iespējams strikti pateikt, kas šajā mirklī ir būtiskāk – labi mācīties vai veiksmīgi atrisināt iekšējās pretrunas, at-

rast sevi. 
     Psihoterapeiti pat sliecas domāt – nozīmīgāki tomēr ir iekšējie konflikti, kad tie būs veiksmīgi atrisināti, tad atjau-

nosies vēlme mācīties, un tā jau būs septītā vai astotā klase. Ja konflikti paliks pusceļā, bērna personībā tas var atstāt 

nesaudzīgus nospiedumus. 
Robus zināšanās gan nevajadzētu ielaist. 

Dziedējošie pieskārieni: 

Ikvienam cilvēkam visas dzīves garumā nepieciešami pieskārieni, pusaudzim – jo īpaši. Regulāra samīļošanās satu-

vinās un mazinās asumus. Tikai ar piebildi – tas jādara tik daudz, cik tīnis vēlas, un tad, kad viņš to vēlas. 
Ja samīļošanās nenotiek un fiziskais kontakts zudis, visticamāk, starp jums pastāv kādas neatrisinātas situācijas un 

pusaudzis šim izjūtām nespēj pārkāpt pāri. Viņš ir aizvainots par kādu vecāku rīcību, par to, ka mamma un tētis vien-

mēr aizņemti darbā, varbūt bijuši nevērīgi vai pārlieku kontrolējoši, uzmācīgi vai agresīvi. Šādā situācijā ir nepiecie-
šams izrunāties, lēnām tomēr ir iespējams atrast ceļu vienam pie otra. 

Ja sakliedz strīda karstumā! 

Neiztiks arī bez savstarpējiem strīdiem. Vienīgā prātīgā rīcība no mūsu puses ir uztvert tos, cik mierīgi vien iespē-

jams. Dusmu uzplūdos bērni ir patiesi un reizēm izsaka tieši tos sevī mītošos pamatkonfliktus, kas viņus nomāc vis-
vairāk. Šādos brīžos vēlams saglabāt pašcieņu, sakot: „Es par to padomāšu”. Nevajag sevi aizstāvēt, tādejādi nebai-

doties atzīties, ka arī mēs, vecāki, neesam pilnības un kļūdāmies. 

Turklāt, ja pusaudži strīda karstumā sakliedz, aizcērt durvis un pat pagrūž kādu, iekšēji viņš to ļoti nožēlo un izjūt 
kaunu. Un šī izjūta var pastiprināties, ja vecāki jūtas aizvainoti. 

Kad tīnis izkrata sirdi –paklusē! 

     Savam tīnim veiksmīgi atrisināt iekšējos konfliktus varam palīdzēt, vispirms kvalitatīvi izrunājoties, esot līdzās ar 
savu sapratni, atbalstu. 

Uzturēt saikni ar pusaudzi palīdz tas, ja interesējamies par viņam tīkamām lietām. 

Redzot, ka pusaudzi kaut kas nospiež, var viņu rosināt uz sarunu :”Redzu, ka tu tāds noskumis šodien. Varbūt kaut 

kas atgadījies?” 
Un, kad atvase sāk stāstīt, nevajag noliegt viņa stāstījumu, iebilst: “Vai tad tik traki bija?” Bārstīt padomus:” Klau-

sies, es domāju, ka tev jādara tā un tā”. Bērns jau nestāsta, lai saņemtu aizrādījumus, viņš grib izkratīt sirdi. 

Vienīgais, ko tīnim varētu pajautāt: “Ko tu domā darīt tālāk?” Tādejādi, attīstot viņa prasmi lemt un šo situāciju atri-
sināt. Nevajadzētu dusmoties, ja tīnis sāk apšaubīt mūsu viedokli, strīdēties pretī. 

     Vislabāk bērnam varam palīdzēt, ja pieņemam notiekošo bez aizvainojuma, pazemojuma, dusmām un bailēm.  

     Ja pusaudzim ir motivācijas trūkums, visdrīzāk tas ir vecāku intereses trūkums par bērna dzīvi, ikdienu un mācī-
bām.” Ja pusaudzim trūkst motivācijas mācīties, kā pirmās jāizvērtē viņa un vecāku attiecības. Labas bērna un vecā-

ku attiecības ir pirmais solis situācijas uzlabošanā. Vecākiem tas ir jāizprot, jāpieņem un jāpanāk kon-

takts.” (I.Damberga) 

     Jebkurā gadījumā, ar bērnu jārunā, jāvaicā, kas, viņaprāt, šajā situācijā varētu palīdzēt. Jāmudina, lai pusaudzis 
pats ierosina, kā tālāk rīkoties. 

Informāciju apkopoja skolas administrācija 
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Valsts pārbaudes darbu norises laiki 

2013./2014.mācību gadā 
 

Izdoti saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 

4.panta 12.punktu 

27.08.2013.  

MK NOTEIKUMI  Nr.627 

Klase DIAGNOSTICĒJOŠIE DARBI Laiks 

3.klase 

ar kombinētu mācību saturu:   

latviešu valodā (kombinēti) -rakstu daļa 5. februārī 

mutvārdu daļa – no 6.janvāra līdz 

4.februārim; 

matemātika (rakstiski) 11. februāris 

6.klase 

latviešu valodā   

rakstu daļa – 7.maijā; 

mutvārdu daļa - no 6.janvāra līdz 

6.maijam; 

matemātikā  (rakstiski) 13.maijā; 

dabaszinībās (rakstiski) 20.maijā; 

9. klase 

                   EKSĀMENI 

latviešu valodā (kombinēti):   

rakstu daļa - 21.maijā; 

mutvārdu daļa - 21. un 22.maijā; 

svešvalodā (kombinēti)   

rakstu daļa - 

mutvārdu daļa - 
28.maijā, 

28. – 29.maijā; 

matemātikā (rakstiski) - 6.jūnijā; 

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) 10.jūnijā. 

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis  
 

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis  

Skolā 2013./2014.m.g. projektu nedēļa notiks no 26.III - 28.III. 

 

Skolas vecāku padome ir apstiprinājusi skolas eksāmenus: 
4. klase - angļu valodā, dabas zinībās; 

5. klase - latviešu valoda, sociālās zinības; 

7. klase - vēsture, ģeogrāfija; 
8. klase - matemātika, literatūra.  



Balles vakarā skolas čaklā pavārīte Skaidrīte un virtuves  

ņiprie rūķi būs parūpējušies par vakariņām.  

Par pieņemamu samaksu vakariņas varēs paēst katra ģimene. 

AKTUALITĀTES ‘’CĀLĒNU ‘’GRUPIŅĀ. 

Pirmsskolas grupiņa „Cālēni” visu pirmo mācību pusgadu cītīgi darbojās. Esam paspējuši piedalīties  
‘’Putras programmā’’,kur ieguvām garšīgas balvas un diplomu. Neesam aizmirsuši  atzīmēt Miķeļdienu, Mārtiņ-

dienu, Latvijas dzimšanas dienu. Un nu ar pilnu sparu gatavojamies Ziemassvētkiem – dziedam, dejojas, mācā-

mies dzejolīšus un savus mīļos ciemos gaidām  17.decembrī plkst.16:00, lai kopīgi priecātos par svētku tuvoša-

nos. 
Grupiņā notikusi  pedagogu maiņa. Audzinātājas Maritas Mozais vietā, darbu 2-4 gadīgo bērnu grupiņā 

ir uzsākusi audzinātāja Zane Krēsliņa. 

Informāciju apkopoja audzinātāja Dace Kalniņa 

           COMENIUS PROJKTA AKTUALITĀTES. 
Ir iesācies otrais gads kopš Degumnieku pamatskolas skolēni un skolotāji ir iesaistījušies Comenius projektā” Spēlēsim mūsu  

senču spēles”. 

Vispirms gribu teikt lielu paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, visam skolas personālam, Ošupes pagasta pārvaldei 

par darbu un atbalstu projekta īstenošanā. 
Projekta pirmais gads un izdarītais darbs Nacionālajā aģentūrā tika novērtēts kā labās prakses piemērs skolās, tas ir augsts novēr-

tējums par padarīto. 

Šis projekta gads iesākās ar Comenius projekta partnerskolu vizīti Latvijā. Partnerskolas atzinīgi ir novērtējušas padarīto un ie-

gūto pieredzi  pie mums Latvijā. Izskanēja vārd: „ Ko mēs varēsim izdarīt labāk?” Paldies visiem! 

Oktobrī bijām vizītē Rumānijā. Bija iespēja iepazīties ar Rumānijas izglītības sistēmu, kultūru, tradīcijām un ekonomiku. Šajā  

vizītē skolēni nepiedalījās. Par  vizītes iespaidiem ir iespējams apskatīties Comenius mājas lapā. Šobrīd ir pabeigts šā gada darba 

kalendārs, kas būs apskatāms skolā. Decembra uzdevums ir rakstīt Ziemassvētku apsveikumus draugiem, bērnudārzs veido ap-

sveikumu Polijas bērnudārzam. Paldies pirmsskolas audzinātājām par dalību. 

Kā nākamais uzdevums ir aptauja vecvecākiem: ‘’Kādas spēles spēlēja Jūsu bērnībā?” Ceram uz atsaucību. 

 Vēl otrajā pusgadā ir paredzēti braucieni uz Grieķiju, Igauniju un Turciju, kur dosies labākie skolas skolēni, kas ir aktīvi skolas 

dzīvē, labām sekmēm mācībās un aktīvi piedalījušies projekta aktivitātēs. 

Projekta gala produkts ir grāmata, kurā būs aprakstītas mūsu senču spēles no visām projekta dalībskolām. 
Lai silti un ģimeniski Ziemassvētki un piepildīts Jaunais darbīgais 2014. gads! 

Projekta „ Spēlēsim mūsu senču spēles” koordinatore, svešvalodu skolotāja I. Kiukucāne. 

Sveicināti! 

         Šis semestris ir aizskrējis līdz ar rudens vējiem, neparasti lielā ātrumā. Tas salicis sev tarbā milzum daudz pada-

rīto un vēl darāmo darbu. Esam iesākuši un noslēguši šo mācību cēlienu ar dažādām aktivitātēm.  

         Septembris mums iesākās ar jaunām emocijām – izremontēto telpu svaigums un kolektīva sastāvs rosināja uz 

dažādām interesantām, radošām darbībām. Strādājām sadarbojoties ar „Cālēnu” grupiņu – svinējām Miķeļdienu, Put-
ras dienu un citus pirmsskolas svētkus. Apmeklējām teātra izrādes gan skolā, gan ārpus tās. Oktobris un novembris 

aizritēja lielā skrējienā, kad daudz strādājām ar mācību programmas apguvi. Pilnveidojām lasītprasmes iemaņas, 

skaitļošanas prasmes un veicām dažādas radošas darbības. Kopīgi darbojāmies ar vecākiem Atvērto durvju dienās, 

kad varēja gan vērot nodarbību saturu, gan piedalīties visās aktivitātēs. Nosvinējuši Mārtiņdienu, atzīmējām arī Lat-
vijas dzimšanas dienu, kad piedalījāmies skolas pasākumā, bet pirmsskolas grupas pasākumu veidojām latviskā pieti-

cīgumā – pie ģitāras skaņām darinājām latvisku zīmju jostu, gājām rotaļās, dziedājām un baudījām kopā būšanu.  

      Teju, teju pie durvīm jau klauvē Ziemassvētki, tādēļ aktīva rosība norisinās arī šobrīd. Esam kā bites lielā stropā 

– darbojamies radoši, rotājam telpas, mācāmies dzejoļus un gatavojamies svētku pasākumam, un ļoti, ļoti gaidām 

pašu Ziemassvētku vecīti ar lielo dāvanu maisu. Un ne jau velti, esam to pelnījuši! J  

       Ar gaišu domu spēku vēlam Jums visiem sirsnīgus, saticīgus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus un panāku-

miem bagātu Jauno gadu! Novēlam pacietību audzināšanas darbā un sapratni vienam pret otru!  

Ar „Sauleszaķēnu” grupas novitātēm iepazīstināja audzinātāja Sabīne Šķēle—Stepanova. 

4.lapa 



 

KAD KRĀSAINAS LAPAS AIZ MUGURAS, BET SVĒTKU MIRDZUMS VĒL PRIEKŠĀ… 

2013./2014.māc.gada pirmajā pusē mūsu skolā,  un ārpus tās,  ir notikuši  gan izglītojoši, gan tematiski pa-
sākumi. Sākot ar “Zinības dienu” līdz pat Ziemassvētku  pasākuma uzvedumam  “Ziemassvētki Rūķu zemē”, kurš 
solās būt pārsteigumiem bagāts. Liels prieks un gandarījums par mūsu skolēnu  un skolotāju aktivitāti, radošo izdo-
mu  emociju spilgtināšanai caur mūziku, kustību un runas mākslu. Tas ir mirklis, ko  izbauda ikviens skatītājs , lai uz 
brīdi iejustos kādā pasaku tēlā,  pilnveidotu savu  zināšanu pūru vai vienkārši ļaujoties fantāzijas lidojumam. 

Septembris 

2.09. “Zinību diena” kopā ar Pifu; 

13.09. un 14.09. Karoga svētki  pulkv.O.Kalpaka dzimtas mājās ‘’Liepsalās’’; 

No 25.09.—28.09. Comenius  projekta dalībvalstu uzņemšana Degumnieku pamatskolā; 

Oktobris 

4.10. Skolotāju diena; 

25.10. Skolas Karoga svētki 

Novembris 

1.11. Jaunsargiem ekskursija uz Aglonu, Maizes muzeju, Sventes kara tehnisko muzeju; 

6.11. Vieskoncerts- “Ciemiņi no Burbuļciema” , muzicē I. un J.Kraševski. 

6.11. Skolu direktoru vietnieku un līdzpārvaldes aktīvistu saiets Degumnieku pamatskolā  “Latvijai 95”-saieta mēr-
ķis: dalīties pieredzē par patriotiskās audzināšanas pasākumu  skolā un pulkveža O.Kalpaka dzimtas mājās 
‘’Liepsalās’’. 

11.11. Sociālo zinību stundu ietvaros Lāčplēša dienai veltīts pasākums -Stafete “Tā rūdās zēni un meitenes”, 

              -Stafete bērnu vecāku komandai “Tā rūdās lielie…”, 

              - Svinīgs pasākums skolas aktu zālē. Skolēnu oficiālā uzņemšana jaunsargos-apliecības iegūšana, video  fil-
mas ‘’Tēvzeme’’ noskatīšanās, 

            -Konkurss “Mana tautasdziesma”, 

            -Lāpu gājiens kopā ar O.Kalpaka Meirānu pamatskolas kolektīvu. 

15.11. Latvijas 95. gadadienai veltīts pasākums “Skaista mana tēvu zeme…” 

               - 1.klases  pieņemšana  pie skolas  vadības, 

               -  pirmsskolas un skolēnu priekšnesumi,  atspoguļojot latviskās dzīvesziņas vērtības  mūzikā, mākslā, dzejā; 

27.11. Starpskolu mini futbola draudzības spēles (Degumnieku p-sk., Barkavas p-sk., Lubānas vsk. komandas) 

Decembris 

Adventes un Ziemassvētku aktivitātes skolā organizē 9.klases kolektīvs. 

2.12. Pirmā adventes sveces iedegšana (9.klase un sk. Dace); 

9.12. Otrā adventes sveces iedegšana (Pirmsskolas kolektīvs ); 

16.12. Trešā adventes sveces iedegšana 

19.12. Ceturtā adventes sveces iedegšana 

16.12. Pateicības pasākums “Baltais rīts”, viesojas Madonas vokālais ansamblis “Veldze”, vad. Dz. Šuma; 

20.12. Sko- las Ziemas-

svētku pa- sākums „ Zie-

massvētki  Rūķu zemē” 

 

5.lapa 

Datorzīmējuma autors Ralfs Bormanis 



6.lapa 

Laipni gaidīti ! 
 20.decembrī  plkst. 19.00  

Degumnieku pamatskolas    

Ziemassvētku pasākumā  

„Ziemassvētki Rūķu zem-

ē”. 
 Apbalvošana - nominācijas, atzinības raksti, 

pateicības; 

 Uzvedums „ Ziemassvētki Rūķu zemē”; 

 Salavectētiņa sagaidīšana; 

 Liecību saņemšana klašu kolektīvos. 

 Polonēze , Skolēnu līdzpārvaldes uzruna, bal-

les atklāšana; 

 „Ziemassvētku Balle”, spēlē un lustīgi dejot 

aicina I.Šminiņš;             

Transports 20.12.13.  

uz skolas eglītes pasākumu! 

Stūrmežs 17.15 

Gaigalieši 17.15 

Lejiņas 17.25 

Kalves 17. 35 

Rupsala 17.45 

Ošupe17.55 

Bāliņi 18.00 

Lejnieki 18.10 

Pauri 18.15 

Degumnieki 18.25 

Mājup autobuss kursēs ap 24.00, 
par to tiks  

paziņots balles laikā pa mikrofonu.  

A   f    i    š   a! 

Mūsu skolā 16.decembrī plkst. 12.00 notiks tradicionālais paaudžu sadarbības pasākums : 

„Baltais rīts”. 
Pasākums norit jau 15 gadu garumā, lai veicinātu  piederības un  patriotisma garu. Vēsturisks labdarības veicinā-

šanas pasākums. Aicinām pagasta  ļaudis, kas labu darījuši, savu darbu veltījuši pagasta, skolas attīstībā un arī-
dzan,  skolas  ikdienas gaitās. Koncertu atklās skolēni un visus priecēs Madonas vokālais ansamblis „Veldze”, 

kuru vada kādreizējā  mūsu pagasta kultūras nama vadītāja Dzintra Šuma. 

Uz piparkūkām un piparmētru tēju visus aicina Degumnieku pamatskolas vecāku padome. 

Autobusa reiss uz „”Balto rītu”16.decembrī:Autobusa reiss uz „”Balto rītu”16.decembrī:Autobusa reiss uz „”Balto rītu”16.decembrī:   
Pauri – 11.25., 

Cesvainieki – 11.30., 

Smaudži – 11.35., 

Klāvāni – 11.40., 

Mugurāji – 11.45., 

Ošupe – 11.55. 

Pēc pasākuma skolēnu reiss! 


