
 

2019./2020. mācību gada izdevums Nr. 2 
 

1.semestra mācību rezultāti Sikšņu pamatskolā 

 Pienācis ilgi gaidītais Ziemassvētku laiks. Mēs visi šajā Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā 

dzīvojam ar domām par atnākošo gadu un atceramies aizvadīto, kurš, katram no mums ir bijis citādāks – kāds 

paspējis padarīt visu, citam pietrūcis laika, apņēmības, veiksmes. 

 Esam apkopojuši 2019. – 2020. mācību gada 1. semestra mācību darba rezultātus. Tiesības 

aizdedzināt svecīti svētku eglītē un diplomu par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem saņem skolēni, 

kuru mācību sasniegumi ir novērtēti ar 7, 8, 9 un 10 ballēm. Tādi mums ir trīspadsmit skolēni. 1.klasē: Paula 

Čuhnova, Linita Keirāne un Reinis Kļava; 3.klasē: Daniela Šokolaite; 4.klasē: Līga Beņuše un Rainers 

Keirāns; 5.klasē: Roberts Kļava, Kellija Līga Ķezēna un Daniels Pičkurovs; 7.klasē: Patrīcija Andrejeva; 

8.klasē: Viktorija Aldzere; 9.klasē: Dāvisa Viktorija Lagzdiņa un Monta Amanda Mihailova. 

 Ir mums arī trīs skolēni, kuru zināšanas ir nepietiekamā līmenī. Šiem skolēniem otrajā pusgadā būs 

daudz jāstrādā, lai uzlabotu savas zināšanas. 

 Šogad turpinām tradīciju un organizējam “Labākās liecības konkursu”. Konkursā par visaugstāko 

vidējo atzīmi 1. vieta ir 7.klases skolniecei Patrīcijai Andrejevai (8,8 balles). 2.vietu ir nopelnījis Roberts 

Kļava (8,727 balles), bet 3.vieta pieder Raineram Keirānam (8,444 balles). Klašu grupā visaugstākā vidējā 

atzīme ir 4.klasei (8,023 balles). 

Notika arī konkurss par vidējās atzīmes pieaugumu salīdzinot ar pagājušā mācību gada gada vērtējumu. Šajā 

konkursā ir iespējas uzvarēt jebkuram skolēnam, kurš uzlabo savas sekmes. Šogad 1.vietu saņem 8.klases 

skolniece Enija Elisa Prūse, kura savus vērtējumus ir uzlabojusi par 2,075 ballēm. Savukārt, 7.klases 

skolniece Elfa Esēnija Prūse savus mācību sasniegumus ir uzlabojusi par 1,829 ballēm, 3.vietā atstājot 

8.klases skolnieci Viktoriju Aldzeri, kuras vērtējumu pieaugums ir 0,763 balles. Klašu grupā savus mācību 

sasniegumus visvairāk ir uzlabojusi 8.klase ar pieaugumu 0,713 balles. 

 Gadumijas slieksnis teju vērs savas durvis jaunam laika ritējumam. Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev 

un cits citam! Lai Ziemassvētku laiks sniedz mierinājumu un gaišumu ikkatrā mājā! Priecīgus Ziemassvētkus 

un veiksmīgu Jauno gadu!  

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, 

Lai sirds siltums sasilda ikvienu, 

 ko satiekat savā ceļā,  

Lai acis saskata gaišumu, 

 kas paveras, dāvājot tikai labu, 

Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos. 

/Imants Ziedonis/ 

Sikšņu pamatskolas direktores vietniece Agrita Brizga 

 



       Viens zelta stars no zvaigžņu sieta 

       Mums katram sirdī krīt. 

       Jo tieši sirdī ir tā vieta, 

       Kur Ziemassvētku brīnums mīt. 

  Lai Ziemassvētku miers un prieks ienāk un mājo sirdīs, ģimenē 

un starp cilvēkiem, dāvājot veselību, saticību, izdošanos un 

panākumus itin visas iecerēs un labajos darbos 2020.gadā! 

Sikšņu pamatskolas direktore Sandra Malakauska     

      Svētki klāt! 

Lai apņemšanās, saņemšanās un griba būt veiksmīgam ir katra skolēna darbības 

moto Jaunajā gadā! 

Lai katrs sabiedrības pateiktais paldies priecē pedagogu sirdis!  

Lai vecāku ieguldītais laiks bērnu audzināšanā nes rezultātus!  

Veselību, možu garu un sparu Jaunajā gadā! 

                                                                                    1./2. klase un audzinātāja 

 

Mēs visiem vēlam labas atzīmes! Lai visi varētu iedegt eglītē svecītes! 

Lai visi būtu laimīgi ar savu ģimeni! 

Novēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 

                                                                   3.-4. klase un audzinātāja 

 

 

Nemēri to, 

Cik augsta ir Tava Ziemassvētku eglīte! 

Mēri to, 

Cik mīlestības un sirsnības ir Tavā sirdī! 

 

Lai visiem priecīgi un sirsnīgi Ziemassvētki ! 

 

Lai jaunais 2020.gads visiem atnes veiksmi, veselību un daudz jauku 

brīžu! 

                                                                                                                                       5.klase un 

audzinātāja 

 



 

Mēs novēlam jaukus un priekpilnus Ziemassvētkus visiem! Laimīgu un 

jauku Jauno gadu!  

Lai visiem skolēniem un skolotājiem 2. semestrī veicas ar mācībām! 

                                                    6. un 8. klase un audzinātājs 

 

 

Mēs vēlam skolēniem un skolotājiem nākamajā gadā veiksmi, 

veselību un izturību! Lai skolēniem labas sekmes! Esiet priecīgi un 

laimīgi! Daudz mācieties un esiet čakli! Esiet jauki! Pildiet mājas 

darbus! Esiet draudzīgi! Sportojiet un brauciet uz sacensībām! Esiet 

saticīgi, nekaujieties un neapsaukājaties! 

                                                                                              7. klase un audzinātāja 

 

 

Tik ļoti gribas gaismu saskatīt, 

Kad spožas ugunis garām spīd. 

To kluso gaismu, ko Ziemassvētki nes,  

Kas atspīd dvēselēs. 

Gaismu un mieru no debesu ārēm 

Ielej man sirdī pārpārēm, 

Lai tā top dziļa kā aka, 

Kas sevī uzņem un uzglabā vārdus, 

Ko mīlestība saka... 

Iededz sveces savā logā vienkārši tāpat, 

Varbūt gribēs kāds ar tevi šonakt parunāt... 

Iededz gaismu savā sirdī, lai tā spīd. 

Katram spēsi labus vārdus pasacīt... 

Vēlam visiem sirsnīgus, klusus un mīļus Ziemassvētkus! 

                                                                                       

                                                                                                        9. klase un audzinātāja 

 



Karjeras pasākums Liepājas teātrī 

 Pirmdien, 28. oktobrī mūsu skolas 7., 8. un 9. 

klases skolēni brauca uz karjeras pasākumu Liepājas 

teātrī. Mēs jau iepriekš esam bijuši uz izrādēm 

Liepājas teātrī.  Mums pastāstīja par daudz un 

dažādām profesijām, par ko mēs varam kļūt. Tad 

mums arī parādīja visu Liepājas teātri, pastāstīja 

nedaudz par teātra vēsturi. Liepājas teātris ir 100 

gadus vecs. Nedaudz bija arī izklaides, jo mēs 

varējām piemērīt dažādas parūkas.  

Mums bija jautri un forši. Mēs ļoti labi pavadījām 

laiku! 

Viktorija Aldzere 

 

Senioru pasākums Rucavā un Dunikā 

 Turpinot tradīcijas rudenī uz kopīgu 

pasākumu tiek aicināti Rucavas novada seniori.  

 Pirmais senioru pasākums notika Rucavā. 

Sākumā uzstājās Rucavas bērnudārza “Zvaniņš” 

bērni. Tad uzstājās Sikšņu pamatskolas 1.- 4. klašu 

skolēni ar 3 dziesmām, kuru starplaikos 3. un 4. 

klases skolēni skaitīja brīnišķīgus dzejoļus. Pēc 1.- 4. 

klašu skolēnu uzstāšanās, ar divām dziesmām 

seniorus priecēja 5.- 9. klašu meiteņu ansamblis. 

Nākošie pēc programmas bija Rucavas folkloras kopa 

“Ķocītis”. Siltus vārdus teica pasākuma organizators 

Jānis Bērziņš-Bērze. Pasākumam beidzoties, seniori 

varēja padzert tēju vai kafiju.  

 Otrajā pasākumā, kas notika Sikšņos, pulcējās 

Dunikas pagasta seniori. Arī viņiem uzstājās novada 

skolu un Rucavas bērnudārza bērni. 

Tā ir laba tradīcija, ka mēs varam iepriecināt mūsu 

novada seniorus ar saviem priekšnesumiem. 

Aurēlija Malakauska 

 

Leļļu teātris “Pūces piens” 

 31. oktobrī Sikšņu pagasta zālē ciemojās leļļu 

teātris. Teātri apmeklēja gan mūsu skolas skolēni, 

gan pirmskolas grupa, gan arī Rucavas bērnudārza 

bērni. 

 Teātrī bija rūķi, skola, pūces mājas un citas 

lietas.  Par ieeju bija jāmaksā vienu eiro. Gan lieliem, 

gan maziem bija patīkami skatīties. 

Kellija Līga Ķezēna 

 

 

Koncertuzvedums “Latvijai 101” 

 1.novembrī Rucavā notika pasākums veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Pasākumu vadīja Ēriks 

Balodis. Viņš vadīja leļļu teātri. Leļļu teātrī katrs dzīvnieks uzdāvināja kādu dāvaniņu Latvijai. Leļļu teātra 

laikā mākslinieks iesaistīja visus dejot, dziedāt un daudz kustēties. Šis pasākums bija vairāk paredzēts 

mazākiem bērniem. Piemēram, bērnudārzniekiem un 1.- 4. klasei.  

Sanija Marta Mihailova, Patrīcija Andrejeva 

 

 



Latvijas dzimšanas diena 

 Latvijai 101! arī mūsu skolā atzīmēja Valsts 

šūpuļsvētkus. Zāle bija svētku rotā, uz sienām plakāti 

par tēmu “Es lepojos”. Mūsu skolēni lepojas ar savu 

ģimeni, vecākiem, dzimto vietu, slavenībām. 

 Valsts dzimšanas diena bija reizē ar kultūras 

darbinieces, rakstnieces, dzejnieces, Sikšņu pamatskolas 

bijušās latviešu valodas skolotājas Astras Rancānes 65. 

dzimšanas dienu. Viņa ir mūsu novadniece, ar kuru mēs 

ļoti lepojamies. 

Diemžēl viņas jau 15 gadus nav mūsu vidū. Svinīgajā 

pasākumā godinājām A. Rancāni un viņas veikumu. 

 7.klases skolēni skandēja dzejas rindas, bet 9.klase bija sagatavojusi viņas romāna “Cūkpieņu laiks” 

fragmentus. 

 Atmiņās par Astru dalījās un ar viņas darbiem 

iepazīstināja pagasta bibliotekāre Rasma Juzupa, bet mūzikas 

skolotājs Renārs Juzups dziedāja savas sakomponētās dziesmas 

ar Astras dzejoļiem.  

 Īpašu pārsteigumu sagādāja dziedāšanas skolotāja 

Kristīne Inne – skolas ansamblis atskaņoja viņas komponēto 

dziesmu ar Astras vārdiem. 

 Vēl spilgtās atmiņās par kopējiem skolas gadiem dalījās 

skolotāja Aija Dejus un skolas direktore Sandra Malakauska. 

 Kā jau svētkos neizpalika ziedi un pateicības par 

nostrādātajiem gadiem Sikšņu pamatskolā: 

Sandrai Malakauskai – 30; 

Vaclovam Malakauskam – 25; 

Līgai Jaunzemei – 15; 

Kristīnei Innei - 10. 

 Ļoti skaisti bija svētki mūsu skolā! Paldies visiem svētku organizētājiem! 

Līga Aldzere 

 

 

 

 



Fotoizstāde Sikšņu bibliotēkā 

 Sikšņu bibliotēkā bija Initas Beihmanes 

fotoizstāde. Fotoizstādes noslēgumā tika rīkota 

tikšanās ar fotogrāfi. Uz tikšanos devās 6. – 9. 

klašu skolēni. 

 Inita Beihmane ir fotogrāfe, kura sāka 

mācīties fotografēt pie skolotāja Vara Santa. Viņa 

bija atbraukusi pie mums pastāstīt par savu 

profesiju un gribēja mūs iedrošināt iet mācīties par 

fotogrāfu. Viņa mums sīkāk pastāstīja par katru no 

savām fotogrāfijām. Initai tas nav tikai darbs, bet 

arī hobijs. Viņa mums stāstīja, kā pareizi fotografēt 

un kā viņai ar to veicas. 

 Viņa mums ieteica mācīties par fotogrāfu 

un nebaidīties, ja tas mums tiešām ļoti patīk. 

Viktorija Aldzere 

Iepazīšanās ar kanisterapiju 

 25. novembrī mūsu skolas 1.- 4. klašu skolēni 

viesojās Rucavā, lai kopā ar Rucavas skolēniem 

iepazītos ar kanisterapiju. Lūk, dažas skolēnu 

domas par šo pasākumu. 

 Es redzēju, ka suņi ir labi mācīti un gājuši 

suņu skolā. Man ļoti patika visi suņi, bet vislabāk 

patika lielais suns. Viņš mācēja sēdēt, gulēt un 

daudz citu lietu. Roze man patika, jo viņa bija 

smieklīga. Man patika arī spalvainais sunītis, jo 

viņš bija tik pūkains un mīļš. (Daniela) 

 Viens vīrietis iepriecināja bērnus ar savu 

suni. Tur bija mierīga sunīte Roze, bet dažreiz 

viņa bija nepaklausīga. Beigās mums atļāva 

atsveicināties no suņiem. (Monta) 

 Mūs iepazīstināja ar suņiem. Pats lielākais 

suns bija Alfins. Suņi mums demonstrēja dažādus 

vingrinājumus. Viens suns bija bēdīgs, kad 

braucām projām. (Inta) 

 Suņu treneris veda sunīšus pa apli, lai 

iepazītos. Treneris teica, ka suņu skolā mācās ne 

tikai suņi, bet arī cilvēki. Zēniem bija jāapguļas 

un suņi leca mums pāri. Tad visi sastājāmies zāles 

vidū un sadevāmies rokās, bet suņi līda cauri. 

(Rainers) 

 Sunīši bija ļoti klausīgi. Sunīšiem viss labi 

sanāca, viņi visu mācēja. Viņiem bija skaisti 

vārdi, viņi bija ļoti pūkaini. Man patika, ka sunīši 

līda starp kājām. Katrs sunītis bija citādāks. 

Katram bija sava šķirne. (Līga) 

Skolēnu pārdomas apkopoja  

sk. Valentīna Keirāne 

 

 

 

Dvēseļu putenis 

 Mēs braucām uz Liepāju skatīties filmu. 

Brauca tās klases, kurās jau māca Latvijas vēsturi. 

 Filma bija par 2. Pasaules karu. Galvenajā 

lomā bija sešpadsmitgadīgs puisis, kura māti 

nošāva vācieši. Viņam un tēvam nekas nebija 

palicis, tādēļ iestājās armijā. Tēvs arī gāja bojā, 

bet puisis gāja un cīnījās par savu zemi, par savas 

zemes brīvību. Ieguvis daudz brūču viņš 

nepadevās, un viņš cīņā uzvarēja. 

 Noteikti iesaku visiem aizbraukt un 

noskatīties šo filmu. Tā palīdzēs saprast vairāk 

par Latvijas vēsturi. Šīs zināšanas noderēs 

vienmēr. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 

 

 



Rūķu šeptes brīnumķēķī 

 Šī gada 9. decembrī,  Priekulē mēs apmeklējām ‘’Brīnumķēķi’’. Uz šo pasākumu brauca bērnudārza 

bērni un skolēni no 1.- 5. klasei. Tur notika atrakcijas un dejiņas. 

  ’’ Brīnumķēķī’’  bija divi neganti rūķi, kuri darīja nedarbus, un viņu mamma, kura neļāva darīt 

nedarbus. Mums vajadzēja darīt labus darbus, lai varētu tikt lielajā ‘’Brīnumķēķī’’. Tad, kad mēs tikām iekšā 

‘’Brīnum ķēķī’’, - mūs pacienāja ar tēju un piparkūkām. Pēc tam mēs taisījām brīnumus, un visi kopā 

uztaisījām lielu sniegavīru. Brīdī, kad mēs savēlām šo sniegavīru, un beidzām taisīt brīnumus, atnāca 

Ziemassvētku vecītis, un pacienāja mūs ar saldām konfektēm.  

Manuprāt, visiem pasākums izdevās! 

Sonata  Malakauska 

 

 

 

 

 

Petruška 

 Ceturtdien, 5. decembrī, uz komponista Igora Stravinska baletu “Petruška” Liepājas koncertzālē 

“Lielais dzintars” bija sapulcējušies aptuveni 870 bērni, viņu vecāki un skolotāji. Arī visi mūsu skolas 

skolēni tur piedalījās. Slaveno baletu uz skatuves iedzīvināja leļļu teātris “Per Poc” no Barselonas kopā ar 

Liepājas Simfonisko orķestri. Orķestri diriģēja  diriģents Kaspars Ādamsons. Stāstu par Petrušku, balerīnu 

un mori leļļu baleta ievadā klausītājiem izstāstīja Liepājas teātra aktieris Gatis Maliks. 

 Balets „Petruška” ir leļļu drāma, kuras darbība sākas skaistā ziemas dienā 1830. gada meteņu jeb 

vaslāvju svētkos Pēterburgā, Pētera pilī, tirgus laukumā. Jautrība sit augstu vilni, līdz notiek kas pārsteidzošs 

– tirgus laukumā ierodas šarlatāns ar leļļu teātri. Petruška ar savu smalko, viegli ievainojamo dvēseli ir 

iemīlējies balerīnā, savukārt balerīnu ir pavedinājis moris. Stāsts norisinās svētku fonā, baleta mūzika ir 

pilna asprātības, jautrības un zobgalības, sniedzot spilgtu kontrastu starp traģēdiju leļļu pasaulē un vispārējo 

jautrību cilvēku pasaulē. No vienas puses uz skatuves norisinās jautri tautas svētki, no otras – jūtami 

Petruškas personiskie pārdzīvojumi. Petruška ir ārēji nepievilcīgs, bet iekšēji dziļi jūtīgs tēls – kā kontrasts 

balerīnai un morim – iekšēji aprobežotiem, bet ārēji ļoti pievilcīgiem varoņiem.  

 Man šķiet, ka mūzika bija ļoti skaista, dažāda un daudzveidīga! Tikai nevarēja saprast, kāda galvenā 

tēma! Iesaku pirms kādas līdzīga koncertu skatīšanās, vajadzētu par to palasīt. 

Monta Amanda Mihailova 

 



Lāčplēša diena mūsu skolā 

 Mūsu skola svinēja Lāčplēša dienu. Šajā dienā tiek 

pieminēti mūsu Latvijas aizstāvji, cīnītāji par mūsu dzimtenes 

brīvību.  No rīta mēs visi skolēni kopā ar skolotājiem pagalmā 

salikām no klucīšiem lielu Latvijas kontūru. Un pēc tam uzlikām  

aizdedzinātas svecītes sarkanbaltisarkani krāsotās burciņās. 

Izskatījās ļoti skaisti! Tā mēs godinājām  kritušos karavīrus.  

    Pēc tam sporta 

zālē mums notika 

soļošanas skate. Katra klase kopā ar sporta skolotāju bija 

sagatavojusi savu programmu. Visi bija sapucējušies un svinīgi! 

Visām klasēm izdevās ļoti labi, jo mēs centāmies. Pēc soļošanas 

kopā nofotografējāmies pie Latvijas karoga piemiņai no šīs dienas. 

 Tad mēs visi kopā ar skolotājiem kāpām autobusā un 

braucām uz kapiem. Pirmos mēs apmeklējām Buku kapus. Tajos 

mēs nolikām ziedus un aizdedzām svecīti pie Jāņa Šlisera 

kapa, jo viņš bija Latvijas karavīrs un viņam pasniegts 

Lāčplēša Kara ordenis par varonību. Pēc tam devāmies uz 

Smiltnieku kapiem. Tur apbedīts Jānis Dižgalvis. Arī viņš 

aizstāvējis Latviju Brīvības cīņās un ieguvis Lāčplēša Kara 

ordeni. Arī tur mēs aizdedzinājām svecīti un nolikām ziedus. 

Tā mēs godinājām Brīvības cīņu karavīrus. 

   Atgriežoties skolā mēs sākām gatavoties 

Mārtiņdienas tirgum. Tirgotāji salika uz galdiem dažādus gardumus un našķus. Tad nāca pircēji un visi 

iepirkās. Un priecājās par gardumiem! Visiem patika un 

cerams tāds tirdziņš būs arī citu gadu!  

Kellija Līga Ķezēna, 5.klase 

 

 

 

 

 

 



IZKRĀSO ZIEMASSVĒTKUS! 

 



Novembris 

 

Agate Grietēna 

Rainers Keirāns 

Jānis Aldzers 

Dāvis Hopovs 

Krists Sirna 
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      Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet kādam palīgam no          redakcijas! 

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

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

 

Decembris 

 

Jānis Ķuda 

Aurēlija Malakauska 

Viktorija Aldzere 

Līga Aldzere 

 

Sveicam mūsu jubilārus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


