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2020.–2021. mācību gads Sikšņu pamatskolā 
 

Laikā, kad gaisā jūtama vasaras saulaino dienu izskaņa, katru gadu mūs pārņem savāds nemiers. Šo 

sajūtu modina kāds īpašs notikums, kas katra cilvēka sirdī un atmiņā ieņem nozīmīgu vietu neatkarīgi no 

vecuma. Tā ir Zinību diena – mūsu kopīgie svētki. Šogad Zinību dienai bija īpaša noskaņa, jo pēc pavasara 

attālināto mācību posma, mēs beidzot visi varējām atkal satikties. Mūsu skolā mācības septembrī atsākās 

klātienē, un cerams, ka tā varēsim turpināt visu mācību gadu. 

Šoruden mācības pirmajā klasē uzsāka 5 skolēni: Madara Hopova, Evelīna Volmane, Marija Anna 

Šukste, Paula Matilde Vērdiņa un Mārtiņš Šukste. Arī 9. klasē mācās 5 skolēni. Mums ir trīs apvienotās 

klases: 2. un 3.; 4.un 5.; 7. un 8. klase, bet atsevišķi mācās 1.; 6. un 9. klase. Pavisam skolā mācās 41 

skolēns, bet bērnudārzā pirmskolas grupās ir 16 bērni.  

Šogad skolā darbu sāka jauna angļu valodas skolotāja Lāsma Veinberga. Ar septembri skolā atkal 

atgriezās bioloģijas skolotāja Inta Inne un sociālā pedagoģe Inga Fiļippova. Pēc lielāka pārtraukuma mūsu 

skolā atgriezies arī mūzikas skolotājs Renārs Juzups. 

Skolēniem šogad būs iespēja mācīties spēlēt šahu, nodarboties ar sportu sporta pulciņā, piedalīties 

teātra pulciņā, dziedāt ansamblī, palīdzēt izdot skolas avīzi „Starpbrīžu stāstiņi”. Aktīvi šajā mācību gadā 

turpinās darboties jaunsargi.  

Šajā mācību gadā skola turpina darboties arī dažādos projektos. Skola piedalās programmās „Skolas 

auglis” un „Skolas piens”.  Projektā “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(8.3.4.0/16/I/001) jeb PUMPURS ir iespēja sešiem 

skolēniem saņemt papildus individuālas konsultācijas 

dažādos mācību priekšmetos. Piedaloties projektos 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” (nr.8.3.2.2./16/I/001) un “Latvijas skolas 

soma”, mūsu skolēniem ir iespēja braukt ekskursijās uz 

dažādām vietām vai uzaicināt nodarbību vadītājus pie 

mums uz skolu. Turpināsim darboties arī karjeras 

izglītības projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ESF projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001. 

Aktīvi visi šogad izmantosim e-klasi, kurā notiks saziņa gan skolotājiem ar skolēniem, gan 

skolotājiem ar vecākiem. Visu nepieciešamo informāciju skolēniem un vecākiem centīsimies nodot caur e-

klases pastu. 

Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām. Domāsim gaišas un priecīgas domas, mīlēsim sevi 

un citus. Darīsim labāko iespējamo. Un ticiet – viss mums izdosies! Skolēniem – sekmīgs mācību gads, 

vecākiem prieks par savu bērnu paveikto, skolotājiem gandarījums par darbu. Lai mums visiem labi veicas! 

Sikšņu pamatskolas direktores vietniece Agrita Brizga 

 

 



Iepazīstieties – mūsu pirmklasnieki! 
 

 

 Madara  

Hopova 

 

Gaidīja 1. 

septembri, jo 

gribēja iemācīties 

lasīt. Skolā 

vislabāk patīk 

sportot. 

Pagaidām nav 

tādas lietas, kas skolā nepatiktu. Garšo skolas 

pusdienas. Vislabāk garšo kartupeļi ar gaļu, 

griķi. No rītiem uz skolu ceļ mamma, bet 

gribētos pagulēt ilgāk. Par labu mācīšanos uz 

Ziemassvētkiem cer saņemt planšeti. 

 

 

Evelīna  

Volmane 
 

Gaidīja 1. septembri, 

jo gribēja mācīties. 

Skolā vislabāk patīk 

matemātika un 

latviešu valoda. 

Nepatīk klases stunda 

un no rītiem agri celties. Skolā labprāt ēd 

launagu. No skolas ēdieniem vislabāk garšo 

skābeņu zupa un augļi. No rītiem ir grūti 

piecelties. Par labu mācīšanos uz 

Ziemassvētkiem cer saņemt lelli Bārbiju. 

 
  Paula  
  Matilde  
  Vērdiņa 
Skolas sākumu gaidīja, 

jo varēs labi mācīties un 

būs jauni draugi. Skolā 

vislabāk patīk 

matemātika un sports, 

starpbrīžos spēlēties. 

Pagaidām nav nekā, kas 

skolā nepatiktu. Garšo 

skolas pusdienas. Vislabprātāk ēd makaronus ar 

gaļu un makaronu piena zupu. No rītiem gribētos 

pagulēt ilgāk. Par labu mācīšanos uz 

Ziemassvētkiem cer saņemt dāvanu. Varbūt tā 

būs lelle Bārbija. 

 

   Marija  

   Anna  

   Šukste 

Gaidīja 1. septembri. 

Skolā vislabāk patīk 

satikt klasesbiedrus. 

Neko sliktu par skolu 

nevar pateikt. Skolas 

pusdienas liekas 

garšīgas. Vislabāk garšo 

burtiņzupa. Dažreiz no 

rītiem ir viegli piecelties, dažreiz nē. Skolas gada 

nobeigumā par labu mācīšanos gaida 

pārsteigums. 

              Mārtiņš Šukste 
 

Ļoti gaidīja 1. septembri, jo domāja, ka skolā būs daudz mantu, ar ko 

spēlēties. Skolā patīk krāsot, likt puzzles, zīmēt uz tāfeles. Nepatīk lasīt, jo 

tas ir grūti. Mārtiņam garšo skolas pusdienas. Vislabāk garšo makaroni ar 

gaļu, zivis, apelsīni. Agrā celšanās no rīta grūtības nesagādā. 

 



Skolā ciemojas cirks 

 

2. septembrī mūsu skolas zālē ciemojās Liepājas cirka studija. 

To skatījās visa skola. 

Cirkā bija dažāda lieluma un augstuma vienriteņi. Kad 

mākslinieks parādīja priekšnesumu, tad aicināja arī kādu no mūsu 

vidus izmēģināt braukšanu ar vienriteni. Diemžēl diez ko labi mums 

neveicās. Tam vajadzīgs ilgs treniņš.  

Studijas dalībnieki mums parādīja dažādus trikus. Dažos 

priekšnesumos iesaistīja arī skatītājus. Daudzus trikus varējām 

izmēģināt arī paši. Cirks bija interesants un jautrs. 

Noslēgumā mums atvēra lielu čemodānu, kurā bija daudz 

dažādu priekšmetu, kurus izmanto triku rādīšanai. Katrs varēja ņemt 

un izmēģināt tos visus. Visi ieguvām lielisku omu un prieku. Pēc 

cirka studijas priekšnesuma visi priecīgi braucām uz purva laipām. 

Kellija Līga Ķezēna 

 

 

Pārgājiens pa Dunikas purva laipām 

 

2. septembrī no rīta puses Sikšņu pamatskolas bērni visi brauca uz 

Dunikas purva laipām. Mēs visi izbraucām no skolas ar skolas autobusu. 

Mēs savu pārgājienu sākām pie Luknes skābaržu birzs.  

Mums visiem kopā vajadzēja noiet apmēram piecus ar pusi 

kilometrus. Bija atpūtas vietiņas, kur varēja atpūsties, padzerties un 

uzkost kaut ko. Ļoti braši turējās mazie pirmklasnieki, kas pirmo reizi 

devās tik garā pārgājienā. Tad kad mēs nonācām galapunktā, mūs gaidīja 

iekurināts ugunskurs. Mums no skolas iedeva desiņas līdzi, lai varētu 

uzcept tās uz ugunskura.  

 Tad, kad viss bija izcepts, mēs vēl palasījām purva malā ogas, 

pameklējām sēnes un 

paspēlējām spēles. Kad visi bija 

noguruši, braucām mājās. Mums 

šāds pasākums ļoti patika. 

Sonata Malakauska 

 

 



Ekskursija uz Siguldu 
2020. gada 4. septembrī mēs visa skola devāmies ekskursijā uz 

Siguldu. Ceļš bija garš, un bija 

diezgan ilgi jābrauc. 

 Pirmā vieta, kuru mēs 

devāmies apskatīt Siguldā, bija 

tehnoloģiju un izglītības centrs 

“Mazā brīnumzeme”. Šeit 

sadalījāmies 2 grupās (1.-5. 

klase un 6.-9. klase) un katra 

grupa gāja un darīja ko citu, bet 

tad apmainījās. Lielā grupa 

vispirms gāja klausīties un 

skatīties par maketu. Tas bija 

miniatūras pasaules makets 

mērogā 1:87 ar nākotnes 

tehnoloģijām, pilsētu, lauku, 

kalnu, ieleju un dažādām sadzīves ainiņām. Maketā bija mājas un 

ielas, pa kurām brauca mašīnas un vilcieni, kuras vadīja 

datorprogrammas. Makets bija arī ar citām interesantām lietām 

aprīkots.  Bet tikmēr mazā grupa paši taisīja maketus no putuplasta. 

Pēc tam grupas mainījās.  

 

Pēc tam atkal daloties tādās pašās grupās devāmies uz citu vietu 

– Siguldas pils kvartālu. Lielā grupa gāja uz Siguldas Spieķu darbnīcu, 

kur mums parādīja un pastāstīja, kā izgatavot spieķi. Spieķu gatavošanai 

ir vairāk nekā 200 gadu sena vēsture. Spieķīši vēl joprojām ir 

atpazīstamākais un senākais Siguldas simbols. Arī mēs no krūkļa 

varējām izlocīt un izgatavot paši savus spieķīšus (suvenīrus) un 

iededzināt savu vārdu. 

 

Tikmēr mazā grupa devās 

uz uzņēmumu “Siguldas 

saldējums”, un baudīja 

meistarklasi. Šeit pastāstīja par 

saldējuma vēsturi Siguldā un 

„Siguldas saldējumu”, tā tapšanu 

un faktiem. Mēs nosaucām visus 

saldējuma veidus un nobalsojām 

par tiem diviem saldējuma 

veidiem, kuri mums vislabāk garšo. Pēc tam mēs varējām iejusties 

saldējuma tirgotāja – servētāja 

lomā. Katrs pats varējām ielikt 

vafeļu glāzītē divas saldējuma 

bumbas, par kurām nobalsojām. 

Saldējums bija garšīgs. Pēc tam, 

protams, mainījāmies ar otru 

grupu.  

 

Pēc tam devāmies uz Siguldas slaveno karuseli “Siguldas 

panorāmas rats”. Panorāmas rats, kas atrodas pilsētas Svētku laukumā, 

un paceļ savus apmeklētājus 30 metru augstumā, atklājot elpu aizraujošu 

skatu uz Gaujas senlejas ainavu, Livonijas ordeņa Siguldas pili, Turaidas 

pili Gaujas pretējā krastā, Krimuldas muižu un Siguldas pilsētu, sniedzot 

neaizmirstamu piedzīvojumu ikvienam pilsētas viesim. Mums tur bija 

visdažādākās emocijas, kādas nu kuram. 

 



Lai izstaigātos pirms garā mājupceļa, mēs apmeklējām arī 

Ķeizara krēslu.  1862. gadā Siguldu apmeklēja Krievijas cars 

Aleksandrs II. Cara vizītes dēļ pie Laurenčiem tika izveidota jauna, 

īpaša skatu vieta, kurā cars paviesojās un iestādīja kociņu. No šī laika 

vieta dēvēta par Ķeizarkrēslu, jo Krievijas ķeizars bijis sajūsmināts 

par brīnišķīgo ainavu, kas pavērusies no šīs skatu vietas uz Gaujas 

senleju. 

Noslēgumā vēl devāmies pastaigā pa Gaujas Nacionālo parku, 

lai atrastu Velna alu. Gājiens bija diezgan smags. 

Noslēgumā, protams, veikals un tad garais ceļš uz mājām.  

Patrīcija Andrejeva 

 

 

 

Intervija ar jauno angļu valodas skolotāju Lāsmu Veinbergu 
Vai Jūs piekristu mazai intervijai? 

Jā, labprāt. 

Kur ir Jūsu dzimtā puse? 

Mana dzimtā puse ir Dundaga – Ziemeļkurzemē, jūras un mežu 

ieskauta. 

Kādi bija Jūsu pirmie iespaidi, atbraucot uz Sikšņiem? 

Radās iespaids, ka šis ir mazs un jauks ciems, kas slēpj sevī vairāk 

nekā sākumā liekas. Ļoti sakopta, patīkama un draudzīga vide. 

Par ko Jūs gribējāt kļūt skolas laikā? 

Vēlējos kļūt par sekretāri – lietvedi, šķita ļoti lietišķa profesija, kur 

nepieciešama veiklība un ass prāts, kā arī datorzināšanas.  

Vai Jūsu ģimenē ir kāds pedagogs? 

Ģimenē esam vairāki pedagogi. Pedagoģijas nozarē strādā mana 

mamma, krustmāte un tante.  

Kā Jūs esat iejutusies mūsu skolas kolektīvā? 

Skolas kolektīvā esmu iejutusies labi. Pateicoties ļoti atsaucīgiem un 

atbalstu sniedzošiem kolēģiem, jūtos droši un patīkami skolas vidē. Esmu 

droša, ka jebkurā mirklī saņemšu palīdzību un padomu. Ļoti novērtēju skolas darbinieku pūles un ikdienas 

pienākumu veikšanu. Priecājos par skolas skolēniem un viņu pieklājību pret skolotājiem un darbiniekiem. 

Vai Jums patīk strādāt skolā? 

Jā, darbs skolā ir dinamisks un izaicinājumu pilns.  

Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku? 

Savā brīvajā laikā dziedu korī “Atbalss”, ļoti labprāt apmeklēju koncertus, teātra izrādes un citus 

kultūras un sporta pasākumus. Vasarā patīk spēlēt volejbolu vai citus sporta veidus. Jebkurā gadalaikā patīk 

garas pastaigas dabā.  

Kāds ir Jūsu dzīves moto? 

Pieņemt jaunus izaicinājumus un dzīvē doties ar smaidu! 

Ko Jūs novēlētu mūsu skolas kolektīvam? 

Skolas kolektīvam novēlu turpināt dedzīgo un pašaizliedzīgo darbu kopējā skolas attīstībā. Kā arī 

turpināt visu darīt ar sirsnību un patiesu prieku, lai mūsu skola nepazaudē savas patiesās vērtības - būt 

laipniem, pieklājīgiem un zināšanu alkstošiem! 

Paldies par interviju. Lai Jums darbīgs un interesants šis mācību gads! 

Liels paldies, lai mums visiem aizraujošs mācību gads! 



 

VIRTUVES RĒVIJA 

 

Mūsu skolas 1.-5. klases skolēni 21. septembrī brauca uz Liepājas LIELO DZINTARU. Tur skatījās 

muzikālu izrādi "VIRTUVES RĒVIJA". Izrāde bija paredzēta maijā, taču ārkārtas situācijas dēļ tika pārcelta 

uz rudeni. 

 Izrāde bija par virtuves piederumiem - katliņu, katliņa vāciņu, putotāju, putukrējumu, gaļas āmuriem, 

virtuves nazi, pulksteni, trauku lupatiņu un birstes kātu. Izrādē šie piederumi meklēja saderību kurš ar kuru 

labāk sader kopā. Virtuves piederumi ar baleta soļu ritmiem meklēja savu saderību un izrādījās, ka sader 

katliņš ar vāciņu, putotājs ar putukrējumu, gaļas āmurs ar gaļas āmuru, nazis ar dakšiņu, trauku lupatiņa ar 

birstes kātu. 

 Visu izrādes laiku skanēja skaista mūzika daudzu mūzikas instrumentu izpildījumā. Izrādē varēja 

dzirdēt klavieru, bungu, vijoles, čella un fagota ansambļa izpildījumu. Šī izrāde visiem skolēniem ļoti patika. 

Rainers Keirāns 

 

 

Nolietoto elektroiekārtu vākšanas akcija „Štepseles ceļojums 2020” 
 

 No 7.-22. septembrim, Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” 

organizēja nolietoto elektroiekārtu vākšanas akciju, kas parasti notika mācību gada beigās, bet šogad, sakarā 

ar ārkārtas stāvokli valstī, tā tika pārcelta uz šī mācību gada sākumu. 

 “Štepseles ceļojums” ir akcija, ko “Liepājas RAS” organizē jau desmito gadu reģiona skolām. Tās 

galvenais mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību videi kaitīgo preču – nolietotu elektroiekārtu - pareizai un 

drošai apsaimniekošanai. 

 Akcijas uzdevums ir skolai savākt pēc iespējas vairāk nevajadzīgo, nolietoto sadzīves elektroiekārtu 

(ledusskapjus, televizorus, tējkannas, gludekļus, radioaparātus, mobilos telefonus u.c.) neizjauktā veidā un 

iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu. 

 Akcijā bija aicinātas piedalīties Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (Liepājas pilsētas, 

Grobiņas novada, Rucavas novada, Nīcas novada, Pāvilostas novada, Durbes novada, Priekules novada, 

Aizputes novada, Vaiņodes novada, Skrundas novada, Saldus novada, Brocēnu novada) izglītības iestādes. 

 Mēs elektroiekārtas sākām vākt jau pagājušā mācību 

gada pavasarī un turpinājām septembrī. Vākšanas laiks bija īss – 

tikai divas nedēļas. Tomēr mums izdevās savākt diezgan daudz. 

Visvairāk savāktās ierīces bija: 25 mobilie telefoni, 12 

ledusskapji, 10 veļas automāti, 51 televizors un 13 elektriskās 

tējkannas. 

 Pateicība no skolas visiem skolēniem un vecākiem, kas 

aktīvi iesaistījās šajā konkursā un atbalstīja skolu. Paldies, 

skolas darbiniekiem Anitai un Verneram, kuri visu procesu 

uzmanīja, pierakstīja un elektropreces salika pa uzglabāšanas 

vietām. Paldies arī tētiem Andrim Aldzeram un Raimondam 

Stirnam, kuri palīdzēja preces atvest līdz skolai. 

 Elektropreces ir savāktas un aizvestas. Gaidīsim konkursa rezultātus! 

Sikšņu pamatskolas skolotāja Agrita Brizga  

 

  

 

 

 

 



Jaunsargu nometne 

Šogad ļoti aktīvi ir atsākuši darboties jaunsargi. Visa gada garumā jaunsargus gaida dažādi interesanti 

pasākumi. Pirmais no tiem jau ir noticis. 

No 3. oktobra līdz 4. oktobrim notika Jaunsargu nometne. Visi jaunsargu bērni 8:15 devās uz 

Jūrmalciemu, Kūpu kāpas. Tur bija jāsagaida citi skolas jaunekļi. 

 Kad visi bija sabraukuši bija jāsadalās divās grupās: bērni vecumā no 13-16 gadiem un bērni vecumā 

no 10-12 gadiem. Kad visi bija sagatavojušies, tad sākām iet uz Jūrmalciemu, Papes ezeru. Bija jānoiet 9,5 

km. Kad nonācām nometnē, tad deva pusdienas. 

 Pēc pusdienām lielie bērni gāja un nodarbojās ar komposie. Mazie bērni mācījās, kā pareizi uzvesties 

jaunsargos. Bija dažas atpūtas mazajiem. Tad mazie mācījās kā iekurt uguni. Vēlāk mazie gāja meklēt 

karodziņus, kuri bija atzīmēti kartē. Tad pēc dažām stundām visiem bija jāiet atpakaļ uz nometni un jāmācās 

kā  celt teltis. Kad teltis bija uzceltas, tad bija vakariņas.  

Vēlāk instruktors Ģirts Skarnis sadalīja kā meitenes  un zēni guļ. Kad visi bija sakārtojušies, tad 

lielajiem bija jāizdomā un jādejo tik tok. Bet mazajiem bija jāattēlo dzīvnieki. 

 Pēc dažām minūtēm varēja iet pie ugunskura cept desas un ēst cepumus. Pēc 23:00 bija visiem 

obligāti jāiet gulēt savās teltīs.  

 Nākamajā rītā 7:00 bija visiem jāceļas un jāiet uz rīta rutīnu, bija jāiet vingrot un lielajiem bija 2 

reizes jāskrien kalnā. Pēc tam bija jāiet ēst brokastis. Kad paēdām brokastis, tad bija viss jāsakārto un 

jāizjauc teltis. Kad viss bija sakārtots, mazie gāja mācīties rīkoties ar ieročiem, bet lielie sadalījās pa grupām 

un ik pēc 2 minūtēm  katra grupa gāja meklēt karodziņus un cipariņus. Kad viss bija padarīts, tad visi gāja ēst 

pusdienas. Lielie vēlāk gāja taisīt savas trases citām grupām, kur bija jāizmanto komposie un jāiziet tas. Bet 

mazie sāka tīrīt apkārtni.  

Kad visi visu izdarīja, tad savāca savas lietas un gāja 1 km atpakaļ uz autobusu. Kad visi sasēdās 

autobusos, tad brauca atpakaļ uz mājām. Mājās bijām ap 16:30. Es ceru, ka visiem patika.   

Aurēlija Malakauska 

 

 

Mācību ekskursija Liepājā 

13. oktobrī Sikšņu skolas skolēni brauca atklāt Siļķu brāķa 

noslēpumu un apskatīties gleznu galeriju Romas dārzā. Kamēr 1.-5.kl. 

skolēni klausījās un līdzi darbojās Siļķu brāķa noslēpuma izzināšanā, 

tikmēr 6.-9.kl.skolēni skatījās gleznu izstādi. Tad mainījās vietām.  

Siļķu brāķa noslēpuma atklāšanas nodarbība notika vecā noliktavā 

– vienā no vecākajām Liepājas 

mājām. Ekskursija iesākās ar 

pasaku par divu siļķu strīdu, ka 

viņas sastrīdējās, kura ir visātrākā. 

Sacensībās drīkstēja piedalīties ar priekšautu, bet viena zivs to bija 

aizmirsusi mājās, kamēr viņa aizpeldēja pēc priekšauta, sacensības 

jau bija beigušās. Tad stāstīja, kas notika daudzus gadus atpakaļ 

zvejniecībā, kā tika zvejotas siļķes. Siļķes tika iesālītas mucās un 

nogādātas līdz krastam, lai nesabojātos. Varēja piedalīties praktiskā 

uzdevumā siļķu šķirošanā un jūrnieku mezglu siešanā. Mums pastāstīja arī par cirka izveidošanu un darbību 

Liepājā. Stāsta beigās zvejnieks satika savu sapņu Nāriņu un dzīvoja ilgi un laimīgi. Nodarbība bija 

interesanta un pamācoša. 

Gleznu galerijā apskatījāmies ļoti daudz dažādu mākslinieku gleznas. Daudzās gleznās bija attēlotas 

pazīstamas vietas Liepājā un citur. Gleznas bija gan krāsainas, gan melnbaltas. Tur bija arī interesantas un 

baisas fotogrāfijas. 

Rainers Keirāns 



Skolotāju diena 

Šogad 2. oktobrī mūsu skolā notika Skolotāju diena. Devītā 

klase mācīja pārejos skolēnus, kamēr skolotāji izbaudīja savu īpašo 

dienu. Skolā notika pirmās četras stundas un pēc stundām bija 

pasākums mūsu skolas zālītē.  

 Mums kā devītās klases audzēkņiem gāja ļoti labi. Visi mūs 

klausīja stundās, un visi strādāja un pabeidza uzdoto darbu. 

Skolēniem ļoti arī patika, ka mēs mācījām stundas un bijām jauki pret 

audzēkņiem. Bet dažreiz sanāca mazliet pacelt balsi, jo daži nesaprata 

savas robežas.  

Pasākums zālē noritēja ļoti interesanti un visiem patika. Katra klase bija izdomājusi uzdevumus 

skolotājiem, kuri bija skolotājiem jāpilda. Katrs devītais piepalīdzēja viens otram, ja kaut kas nesanāca. Tā 

mēs veiksmīgi tikām galā ar saviem darbiem. 

Viktorija Aldzere 

 

Skolotāju diena 

 

2. oktobrī skolotāju pienākumus apņēmās pildīt 9. klases skolēni, tāpēc skolotājiem parādījās dažas 

stundas brīva laika atpūtai. 

Nolēmām izmantot laiku, lai paciemotos Rucavas „Centra 

dzirnavās” pie Natālijas Graudužes. Natālija mūs 

sagaidīja ar siltu kafiju un garšīgiem raušiem. Dzirnavās 

patīkami smaržoja pēc bišu vaska. 

Vispirms mēs cītīgi pastrādājām, gatavojot vaska 

sveces. Mēs apguvām divus sveču gatavošanas veidus. 

Darbs prasīja koncentrēšanos izdomu un precizitāti. 

Sveču gatavošanas process bija interesants, un rezultāts 

ļoti iedvesmojošs. Svecītes paņēmām līdzi kā suvenīrus, 

lai tumšajos rudens vakaros tās mūsu mājās radītu siltumu 

un gaismu. 

Vēl mēs informācijas centrā iepazināmies ar Pūķu 

Jāņa mūzikas instrumentu kolekciju. Natālija mums noorganizēja ekskursiju pa dzirnavām un tur redzamo 

ekspozīciju. 

Pasākuma noslēgumā mūs negaidīti pārsteidza novada domes priekšsēdētāja ierašanās ar ziediem, dāvanām 

un laba vēlējumiem. Paldies, Rucavas novada domei par skaistajiem ziediem un labajiem vārdiem.  

Paldies, Natālijai Graudužei par jauko uzņemšanu. 

Pēc tam mēs atgriezāmies skolā, kur 9. klases 

skolēni veiksmīgi bija tikuši galā ar skolotāju pienākumiem. 

Paldies devītajiem par sirsnīgo Skolotāju dienas pasākumu. 

Paldies, arī Tamārai un pavārei Anitai par garšīgo kafijas 

galdu. Šādas svētku dienas dod iedvesmu un jaunus spēkus 

turpmākajam darba cēlienam. 

Agrita Brizga 

 

 

 

 

 



Šogad turpināsim apmeklēt keramikas nodarbības Rucavā. Neliels ieskats pagājušā 

mācību gada darbiņos. 

 

18. septembrī skolā notika Olimpiskā diena 

 

 

 

Bateriju vākšanas konkurss 

 

Mūsu skola šajā mācību gadā pieteiksies nolietoto bateriju vākšanas konkursā. Lūdzu visus 

aktīvi atbalstīt un iesaistīties bateriju vākšanā! Baterijas tiks vāktas līdz februārim. 

 



Septembris 
 

Linita Keirāne 

 

Gvido Zuļģis 

 

Kristians Anrijs Baikovskis 

 

Sk. Renārs Juzups 

 Redkolēģija – Viktorija Aldzere, Patrīcija Andrejeva, Aurēlija Malakauska, Sonata 

Malakauska, Rainers Keirāns, Kellija Līga Ķezēna, Līga Beņuše. 

 Konsultants – Sk. Agrita Brizga 

Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet sk. Agritai vai kādam 

palīgam! Avīzes krāsainais eksemplārs tiks izsūtīts vecākiem un skolēniem e-klases 

pastā. 

PALDIES VISIEM, KURI PALĪDZĒJA TAPT ŠIM NUMURAM, KURI BIJA ATSAUCĪGI UN SAPROTOŠI  

Mūsu avīze ir atrodama arī Rucavas novada mājas lapā: www.rucava.lv 

 

Oktobris 

Darens  Davļečins 

Sendijs Šternbergs 

Daniela Šokolaite 

Līga Beņuše 

Katrīna Broliša 

Daniels Pičkurovs 

Elfa Esēnija Prūse 

 

Sveicam mūsu jubilārus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


