
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem 

 Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek: 

1. latviešu valodā  – rakstu daļa – 2015. gada 18. februārī, 

mutvārdu daļa – no 5. janvāra līdz 17. februārim; 

2. matemātikā (rakstiski) – 2015. gada 25. februārī. 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem 

Diagnosticējošie darbi notiek: 

1. latviešu valodā– rakstu daļa – 2015. gada 19. februārī, 

mutvārdu daļa - no 5. janvāra līdz 18. februārim; 

2.  matemātikā (rakstiski) – 2015. gada 24. februārī; 

3.  dabaszinībās (rakstiski) – 2015. gada 4. martā. 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās 

pamatizglītības ieguvi 
Eksāmeni notiek: 

1. latviešu valodā - rakstu daļa - 2015. gada 20. maijā, 

mutvārdu daļa - 20. un 21. maijā; 

2. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - 

rakstu daļa - 2015. gada 27. maijā, mutvārdu daļa - 27. un 28. 

maijā; 

3. matemātikā (rakstiski) - 2015. gada 2. jūnijā; 

4.  Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2015. gada 9. jūnijā. 

 

Valsts diagnosticējošie pārbaudes darbi 

 

 dabaszinībās 9.klasei – 2015.gada 25.februārī 

 matemātikā 8.klasei – 2015.gada 3.martā 

Skolēnu brīvdienas 2014./2015.mācību gadā: 

Rudens brīvdienas – 27.10.2014. – 02.11.2014. 

Ziemas brīvdienas -  22.12.2014. – 04.01.2015. 

Pavasara brīvdienas – 16.03.2015.- 22.03.2015. 

Papildus brīvdienas 1.klasei – 09.02.2015. – 15.02.2015. 

 

Skolēnu autobuss kursēšanas laiks: 

Pirmdienās – 16.00 

Otrdienās – 16.00 

Trešdienās – 16.00 

Ceturtdienās – 16.00 

Piektdienās – 15.30 

 

Skolas darba organizācijas izmaiņu dēļ atsevišķās dienās var tikt 

noteikti  citi kursēšanas laiki, bet par to būs informācija 

dienasgrāmatās un pie ziņojuma dēļa skolā. 

 

 

 

 

Sikšņu pamatskolas skolotāju 

konsultāciju grafiks 2014. – 2015.m.g. 
 

 
 

Aicinām vākt izlietotās baterijas 

 

 “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura 

centru aicina arī 2014/2015.mācību gadā  iesaistīties izlietoto 

bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. 

Konkursa ietvaros, vācot izlietotās baterijas un sacenšoties ar 

citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā bateriju apjomā, tiks 

veicināta videi kaitīgo preču atkritumu savākšana un pārstrāde, 

tādējādi pasargājot vidi no potenciāla piesārņojuma un radot 

audzēkņos izpratni un atbildību par apkārtējo vidi un dabas 

resursu saudzēšanu.  Izlietotās baterijas nesam uz skolu un 

metam speciālajā konteinerā  2.stāva koridorā. 

 

 

Skolotājs Diena Laiks 

Sandra Malakauska Otrdiena 12.45 

Agrita Brizga Piektdiena 13.35  

Inta Ekte Trešdiena 14.35  

Inta Inne Pirmdiena  14.35  

Dace Virdziniece Pirmdiena 14.35  

Iveta Salmgrieze Otrdiena 14.35  

Kristīne Inne Pirmdiena, 

ceturtdiena 
15.30  

Vaclovs Malakausks Piektdiena 15.20  

Valentīna Keirāne Trešdiena 13.45  

2014./2015. mācību gada izdevums Nr. 1 



 

 

Intervija ar 1. klases skolnieku Uldi 
Es: Sveiks, Uldi! Kā iet mācībās? 

Uldis: Labi. 

E: Ļoti gatavojies skolai vasarā? 

U: Jā 

E: Pirms cik ilga laika sāki gatavoties skolai? 

U: Sāku gatavoties vasaras vidū. 

E: Kāda bija pirmā lieta, kuru nopirki priekš skolas? 

U: Sarkanu un melnu mugursomu. 

E: Kas tev vislabāk patīk skolā (izņemot mācību 

priekšmetus)? 

U: Starpbrīži 

E: Kurās dienās tu visvairāk vēlies iet uz skolu? 

U: Pirmdienās. 

E: Un kāpēc? 

U: Jo tad nenotiek matemātika. 

E: Kāds ēdiens no skolas ēdnīcas tev vislabāk garšo? 

U: Ķīselis ar rausi. 

E: Kura telpa skolā pēc izskata tev vislabāk 

patīk? 

U: Mūzikas klase. 

E: Ko tu novēlētu pārējiem skolniekiem 

šajā mācību gadā? 

U: Lai neviens nepaliek uz otru gadu! 
Mariss Jānis Tiļugs 

 

Skolotāju diena 2014 
Šī mācību gada 3.oktobrī 

mūsu skolā atzīmēja skolotāju dienu. No rīta skolēniem 

notika četras stundas, bet par skolotājiem šogad bija 7./9.klase. 

Pirmās divas stundas skolotājiem bija laiks atpūsties no smagā 

darba - bērnu skološanas, bet trešajā stundā skolotājiem pašiem bija  

jāiet mācīties un iejusties skolnieku lomās. Pēc ceturtās stundas 

sekoja svinīgais pasākums.  

Skolotāju īpašais uzdevums bija ierasties multfilmu 

varoņu tēlos un tad pie mums ciemos bija: Pepija Garzeķe, Minnija 

no Disnejlendas, Raganiņa, kura ēda bērnus, Sarkangalvīte un 

Vilks, Karlsons, Klauns un Zaķītis. Skolēnu apsveikumos bija 

izdomāti tiešām interesanti uzdevumi. Cerams ka skolotāji ar 

pasākumu bija apmierināti un nosvinēja savus svētkus godam.  

7. /9. klase 

 

„Garās pupas” ekskursija uz Rīgu. 
Tā notika 20.septembrī. Mēs braucām uz Rīgu. Mūs sagaidīja 

gide. Katram iedeva pa maisiņam, kur bija mūsu launags. Mēs visi gājām 

paēst. Kad visi bija paēduši, tad mēs devāmies apskatīties Rīgas baznīcu 

torņus no tāluma un mums bija jāatceras to nosaukumi. Tad mēs gājām uz 

Gaismas pili. Mums iedeva katram pa caurlaidei. Tur mūs sadalīja divās 

grupās. Katrai grupai bija pa savam gidam. Viena grupa no augšas, otra no 

lejas. Mēs iegājām Imanta Ziedoņa zālē, apskatījām to un devāmies tālāk uz 

nākamo stāvu-mezonīnu. Tur mēs redzējām lielu un dārgu globusu, kuru 

uzdāvināja bibliotēkai tās atklāšanas dienā. Kad tikām augstāk, apskatījāmies 

ābeces. Kad tikām vēl augstāk, tad iegājām lasītāju istabā. Tur mums 

vajadzēja uzvesties ļoti klusu, jo tur cilvēki lasīja grāmatas. Tad mēs 

uzrakstījām bibliotēkai novēlējumu. Ar liftu uzbraucām uz visaugstāko 

stāvu. Skatoties no augšas uz leju pa logu, visi cilvēki izskatījās kā mazi 

sērkociņi. Tad nobraucām atpakaļ uz 1. stāvu, sagaidījām otro grupu, 

apģērbāmies un devāmies uz autobusu. Man šī ekskursija ļoti patika un es 

gribētu tur aizbraukt vēl vienu reizi. 

Daniels Stirna 6.klase 

 

 



Dzejas diena. 
Šogad 9.oktobrī mūsu skolā atzīmēja dzejas dienas. 

Šogad pieminējām mūsu pašu pagasta dzejnieci Astru Rancāni, 

kura diemžēl vairs nav starp mums. Ciemos bija uzaicināts Renārs 

Jūzups, kurš pasākuma laikā nospēlēja un nodziedāja dziesmas ar 

Astras vārdiem. Skolēni no 4.-9.klases un skolotāji skaitīja 

A.Rancānes sarakstītu dzeju. Ciemos ar Astras grāmatām bija 

ieradusies arī bibliotekāre un Astras meita ar mazmeitiņu. Pēc 

pasākuma skolotāji un viesi brauca uz Astras Rancānes atdusas 

vietu, kur nolika ziedus un sveces. 

Kristiāna Mame 

 

 

5.-9.klases ekskursija uz Liepāju 
Ziemeļu forti. No sākuma, kad skolniekus tur 

aizveda, skolotāja Dace izstāstīja skolniekiem, kas jādara un kā 

jāuzvedās, un arī pieteica, ka neiet tālāk kā skolotāja Inta Ekte. 

Bet vēlāk visi skraidīja un priecājās. Tā arī tur bija ļoti 

interesanti, jo bija daudz puskritušu ēku, kurās „vilka pie sienām 

bērnus’’.  Pie Ziemeļu fortiem bija liels vēja ģenerators. Visi 

skolnieki bija ļoti pateicīgi skolotājai Dacei par ekskursiju.  

Mēs bijām arī citās vietās: pie piemiņas memoriāla ebrejiem, 

Liepājas muzejā, Dzintara boulingā, pie Spoku koka un 

Karostas cietumā. Arī pastaiga pa pludmali bija ļoti 

interesanta.  

Mareks Linde 

 
 

Diena pie jūras. 
3.septembrī visi pavadījām dienu  pie jūras, 

ciemojāmies uzņēmumā „Purva dzērvenīte”. Tur varējām 

nogaršot dzērvenes, dzērveņu ievārījumu un redzēt kā 

tās aug. Taču mums likās, ka visgardākās bija dzērveņu 

sukādes. Tālāk braucēm uz jūru. Jūra bija mierīga un rāma. Diena bija ļoti 

silta. Mēs gan jūrā ūdenī nevarējām iet, taču varējām pavadīt jauku laiku pie 

jūras. Spēlējām tautas bumbu, futbolu un piedalījāmies daudz dažādas 

atrakcijās. Bērniem ļoti patika mētāt akmentiņus jūras 

dibenā. Visiem bija ļoti jauki, vajag atkārtot.   

Heidija Brizga 

 

Olimpiskā diena 

Jau par tradīciju kļuvusi olimpiskā diena kopā 

ar Rucavas pamatskolu. Šogad to atzīmējām 26.septembrī. 

Diena sākas ar kopīgu vingrošanu. Šogad dienas lielāko 

daļu aizņēma tautas bumbas mači. Fināls bija īpaši 

saspringts, bet interesants.   



 

Par  rudens 

tirdziņu. 

 
Rudens 

tirdziņš bija 

interesants, jo 

katrs bērns bija 

atnesis ko citu un 

garšīgu. Bija daudz pārdevēju, gandrīz vairāk nekā pircēju. Esot tik daudz 

pārdevēju, bija maz vietas, kur citiem pircējiem staigāt. Pārsvarā bija ēdienu 

pārdevēji, un tikai daži bija mantu pārdevēji. Daudzi ēdieni izskatījās ļoti 

garšīgi gan paštaisītie, gan pirktie. Dažas manas meitas bija pārdevējas un 

dažas lietas pat tika nopirktas, un iegūta naudiņa. Redzēju, ka daudziem 

bērniem tika izpirkts pilnīgi viss, jo tie bija garšīgi ēdieni. Visus ēdienus un 

lietas mēs atvedām ar  mašīnu, lai nebūtu grūti pārnēsāt ēdienu un lai 

nepazaudē.  

Andri Alksni intervēja un atbildes apkopoja Oskars Veidemanis 
 

Valodu diena . 
Septembrī visā pasaulē norisinājās valodu diena, arī pie mums 

Sikšņu pamatskolā tā notika 2.septembrī. Pasākumu vadīja skolotāja Inta 

Ekte. 

 Pasākums bija visām klasēm, visi tikām sadalīti jauktās komandās 

un tad, aiziet, uzdevumu veikšanai. Uzdevumi bija visdažādākie, arī ļoti 

smieklīgi. Apguvām jaunas valodas un nelielas frāzes. Uzdevumus pildot 

mums vajadzēja izdomāt pašu garāko vārdu, lai arī kā mēs visas komandas 

domātu kaut ko ar elektro…, tik un tā neuzminējām – garākais vārds izrādās 

ir „transmiokardlāzerrevaskularizācija”. Smieklus sagādāja arī visas komandas 

lasīšana reizē un citu valodu frāzes, kuras bija jāatkārto. Bija sagatavota arī 

ļoti jauka prezentācija.  Ar patīkamām emocijām pasākums bija izdevies .  

 

8.klases skolniece 

Patrīcija Ance Ošeniece 

 
Seminārs jauniešiem Rucavā 

Dienu pirms avīzes numura salikšanas, 20.oktobrī daļa no 

skolas līdzpārvaldes dalībniekiem piedalījās jauniešu seminārā 

Rucavā. Sīkāk par to uzrakstīsim nākošajā 

numurā 

Miķeļdiena 
Kā jau gandrīz katru gadu, mēs skolā atzīmējam Miķeļdienu. No 

rīta visiem notika stundas. Bet pēc tām sākās pasākuma pirmā daļa - 

atrakcijas. Visus piedalīties gribētājus sadalīja četrās komandās, katrai 

komandai bija rudenīgs nosaukums. Katrai komandai bija jāizpilda 

uzdevumi, piemēram, jānomizo garākā miza no maza ābola vai ar muti jāķer 

pie koka piesieti āboli. Izklausās grūti, vai ne? Pēc atrakcijām sekoja 

pasākuma otrā daļa - tirdziņš. No sākuma tirgotāji izlozēja ciparus, tad 

viņiem bija jāsameklē galds ar šo ciparu. Pie šī galda varēja salikt savas 

preces, kuras bija daudz un dažādas - sākot ar plātes maizēm un žāvētiem 

āboliem un beidzot ar paštaisīta siera rituļiem. 

 Pasākums kopumā noritēja ļoti interesanti un uz beigām tirdziņā 

neizpirktās lietas varēja dabūt pat ar atlaidi!  

Tā lūk norisēja mūsu Miķeļdienas pasākums, tagad tikai jāgaida 

nākamā Miķeļdiena! 

Ēriks Glužģis 

 



 

Bērnu lapa! 

Apvelc un 

izkrāso!!! 

 

Dzīvnieku mīkliņa-  

Uzmini nu?? 



Izgatavo masku!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Izkrāso savās krāsās!!! 



Mode - 2014  rudens  
    Vasara jau ir beigusies un mums ir 

jāieiet jaunā vilnī. Rudens vilnī. Tagad 

modē visdažādākie raksti un audumu 

veidi. Šo rudeni pamata krāsa ir rozā . 

Tā ir gan maigā pasteļrozā krāsa, gan 

arī sulīgākie fuksiju rozā toņi. Vesterni nav tikai ādas 

jakas un zābaki ar piešiem. Vesterni var būt arī daudz 

izsmalcinātāki un sievišķīgāki. Košie adījumi. Protams, 

adījumi ir modē arī šajā rudens sezonā. Adīts var būt 

viss - sākot ar džemperiem un beidzot pat ar biksēm. 

Gan praktiski un silti, gan smuki. Tomēr aktualitāte ir 

tieši krāšņi un tiešām pamanāmi adītie džemperi. 

Mētelis mantija ir šīs rudens sezonas hīts - mētelis 

kā mantija. Modes speciālisti saka - tas ir mētelis 

Playboy tēva Hjū Hefnera stilā. Un, kādēļ gan 

neatsvaidzināt savu rudens garderobi ar ko tiešām 

interesantu un atšķirīgu? Svārki rudenim: trīs 

aktuālākās lietas svārkos šajā rudenī - mini un 3/4 

garums. Krāsas - izteikti rudenīgas. Detaļas - košas 

un/vai interesantas apdrukas, drapējumi un citi 

uzmanību piesaistoši papildinājumi. Modē arī tumšas 

kažokādas. Soma var šoruden pildīt ne tikai ikdienu 

mantu glabāšanu funkciju, bet arī ļoti vērtīga akcenta 

aksesuāra daļu. Esi košs un pamanāms arī Tu!  

 

Sveicam jubilārus!!!! 
  Septembris                                                                  

Gvido Zuļģis 

Gintāre Malakauska 

Monta Amanda Mihailova 

Kristiāna Mame 

Aleksandrs Huve 

 

   Oktobris 

   Mariuss Narvids 

 
 
 

 

REKLĀMA 
Sniedzu manikīra pakalpojumus, gan parasto manikīru, gan 

ar biogēlu. Varu uzņemt pie sevis, vai klienta mājās. Sīkāka 

informācija pa tel. : 25331644 

                   Lāsma  

 

 

 
 

 Redaktors – Mariss Jānis Tiļugs 

 Redaktora galvenie palīgi-Alija Djablova, Kristiāna Mame 

 Palīgi- Patrīcija Ance Ošeniece, Oskars Veidemanis, Heidija Brizga, Atis Šteindals, Ivars Lipnevičs, Ēriks Glužģis, Markuss Ķervis, Kārlis Vamzis,  

 Konsultants- Sk. Inta Ekte. 

Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet Marisam vai kādam palīgam! 

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

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

 

http://www.rucava.lv/


 


