
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mirdzumu acīs un 

mirdzumu dvēselē, 

Veselību pašam un veselus 

mīļos, 

Laiku zvaigžņu skaitīšanai, 

Mazus brīnumus  ikdienā 

Un lielus brīnumus sirdī, 

Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus, 

Mīlestību pret Dievu, sevi pašu 

                Un mīlestību pret pasauli aiz loga! 

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! 

Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, 

veiksmi un prieku Jaunajā gadā ! 

 

Skolas direktore Sandra Malakauska 

 

 

 

 

Brīvdienas  

no 22.decembra līdz 4.janvārim!  

Skolā jābūt 5.janvārī. 

Labu atpūtu! 
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Soļošana 

11. novembrī Lāčplēša dienā mūsu skolas 

skolēni un arī skolotāji pieminēja mūsu varoņus, un 

par godu tiem skolas jaunsargi aizdedzināja 

ugunskuru. Stāvot ap ugunskuru, godinājām varoņus 

ar īsu klusuma brīdi.                                                                                                                    

Skolotāja Dace mums pastāstīja par Lāčplēša dienas 

vēsturiskajiem notikumiem. Tālāk sekoja soļošanas 

skate sporta zālē.                                                                                                                  

Visi bērni bija ļoti centušies un ieguldījuši 

savu darbu, lai parādītu pārējiem savas soļošanas 

prasmes. Visi skolēni ļoti centās un visiem arī ļoti 

labi sanāca. Skatītāju lomās bija daži skolēnu vecāki, 

bērnu dārza audzēkņi ar audzinātājām.                                                 

Skolotājiem bija uzdevums novērtēt katra skolēna 

stāju un soļot prasmi ar atzīmi.  1-10 ballu skalā. Pēc 

skolotāja Vaclova komentāriem, visi nosoļoja ļoti labi 

un atzīmes zemāk par 8 nav. Ceram nākamgad 

ieraudzīt vēl vairāk skatītāju, bet skolēniem  - censties 

vēl labāk. 

Kristiāna 

 

Izzini savu ciemu 

Šā gada 17. novembrī notika ekspedīcija „Izzini 

savu ciemu”. Skolotāja Dace sadalīja skolniekus vairākās 

komandās. 

 Ekspedīcija sākas pie Sikšņu veikala. Uz  

skolotājas Agritas sagatavoto karti bija atzīmēti daudzi un 

dažādi kontrolpunkti, pie skolas,  pagastā, sporta zālē un arī 

muzejā pie Ausmas Padalkas. Muzejā mums visu ļoti jauki 

pastāstīja par vēsturi un arī ļāva pacienāties ar gardiem 

āboliem. Arī  pie citiem bija ļoti jauki- pie Vernera kūrām 

ugunskuru, pie skolotājas Daces atlikām Latvijas pilsētas, 

pie Lauku attīstības konsultantes Laimas Veidemanes bija 

jāatpazīst labība, pie skolotājas Intas jāuztaisa Latvijas 

mobīlis, pie skolotāja Vaclova  jāsaliek Latvijas kontūra, 

jāuzpin pīnes pie skolotājas Valentīnas jāizzvejo zivis pie 

bioloģijas skolotājas Intas un jānodzied un jāsaliek tautas 

dziesmas pie skolotājas Kristīnes, un jāsameklē dzejolis un 

jāieraksta Latvijas kontūrā pie skolotājas Ivetas.  

Direktore pa to laiku mums sarūpēja gardus  

cienastus. 

 Daudzi kontrolpunkti bija saistīti ar Latviju, taču bija arī 

daži pavisam radoši uzdevumi. Bija ļoti jauki. 

Heidija Brizga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Atsauksmes par semināru Rucavā 
 Seminārs par mūsu idejām bija noderīgs, jo mēs katrs izteicām 

savas idejas par to lai mums novadā būtu visa kā. Bija atbraukušas arī 

meitenes no kaimiņu novada. Viņas līdz ar to dalījās ar savām idejām. 

Man patika veids  kā ar pārējiem iepazināmies, kā arī uzzinājām par 

dažādām lietām, ko katrs ir darījis un plānojis nākotnē.  

 Salīdzinājumā ar Nīcas novadu mums daudz kā nav, it sevišķi, 

Sikšņos, jo no Rucavas dzīvojam 20 kilometru attālumā un visa 

interesantā un dažādi pulciņi notiek Rucavā. Un tas ir liels mīnuss 

mums. 

 Ideju par to, kas varētu būt Rucavas novadā, bija ļoti daudz. 

Viena no tām man patika Mārtiņa Feodosova ideja par tautas dejām. Un 

šī ideja jau tā ir attīstījusies, ka pat drīz vien to iesniegs domē, bet tagad 

ļoti ceram, ka būs. Zēniem bija ļoti laba ideja par hokeja laukumu 

ziemā, kur varētu spēlēt hokeju. Ideja par laivu braucienu ar kaimiņu 

skolām pa Bārtas upi, tas arī varētu būt kaut kas jauns.  

 Vadītāja mums pastāstīja daudz ko. Arī to, ka ir iespēja 

iestāties apmaiņas programmā, kur var braukt uz citām valstīm un gūt 

pieredzi. Arī rādīja video, par futbolu . Zēniem tas patika. Jo viņi to 

skatījās katru dienu. Un viņiem bija ideja, ka paši varētu tos spēlēt. 

Zēniem palīdzēja pieauguši cilvēki un pēc tā video vien var secināt to, 

ka, ja mēs visu to vēlamies, varam par to cīnīties un gūt. 

 Tātad - mums ir jābūt mērķtiecīgiem un jātiecas pretī 

mērķiem. 

 

 

Atsauksme par semināru Sikšņos 
Mūsu skolā notika seminārs par cilvēku tirdzniecību. Pie 

mums ciemos, uz semināru bija ieradušies Rucavas skolas skolēni. 

Pie mums bija atbraukuši pārstāvji no „Drošā māja”-

(www.drosamaja.lv), lai pastāstītu par cilvēku tirdzniecību. No 

sākuma mēs visi sasēdāmies aplī, jo tā ir vieglāk strādāt. Pēcāk 

mēs visi pulcējāmies skolas sētā. Mums parādīja treileri ar 

iekārtojumu, kā dzīvo tie cilvēki, kuri ir sūtīti piespiedu darbā uz 

ārzemēm. 

Mūs sadalīja pa mazām komandām un tad mums katram 

iedeva tēmu, par kuru bija jāuzraksta darba sludinājums. Pēc tam 

mums bija jāizdomā, kam būtu jābūt katrā labā darba līgumā. 

Šie cilvēki man, un es domāju arī citiem, sniedza ļoti 

daudz informācijas par to, kā būtu jārīkojas, lai mēs nenokļūtu 

piespiedu darbā un cilvēku tirdzniecībā. Pēc šī semināra visā skolā bija 

dzirdamas ļoti daudz atsauksmes par šo semināru.  

Alija Djablova 

 



Ekskursija pie Zemessargiem 

26.novembr ī mums 5.-9.klases skolniekiem bija ekskursija 

uz Liepāju, kurā ciemojāmies pie  Zemessardzes bataljona 

karavīriem. Zemessargi stāstīja par ieročiem, speciālo 

transportu un apģērbu. Parādīja ieročus, pastāstīja par 

katru no tiem, kā ar tiem darbojas un, cik tālu šauj un cik 

sver katrs  ierocis. Varējām arī vēlāk ieročus  aptaustīt un 

tuvāk apskatīt. Pastāstīts tika arī par Zemessardzes 

telpām, par to, kas kurā telpā atrodas. Ekskursija pa 

Zemessardzi patika visiem zēniem un arī meitenēm, it 

sevišķi tām, kas darbojas jaunsargu pulciņā. 

Ģirts Knubis 

Zēnu diena . 

Šā gada 28.novembrī Sikšņu pamatskolas aktu zālē 

norisinājās Zēnu dienas kausa iegūšana . Prieks bija satikt 

Kalētu , Bārtas skolēnus , kuri atsaucās uz mūsu 

uzaicinājumu, neskatoties vai pietiks zēnu, ieradās un 

piedalījās Sikšņu līdzpārvaldes veidotajos uzdevumos . 

Pasākums sākās ar mājas darba atrādīšanu . Zēniem bija 

jāparāda  kāds talants. Kalēti mūs priecēja ar burvīgu , 

smaidu raisošu dziesmu , Sikšņu zēni parādīja sevi no 

sportiskās puses . Veicot uzdevumus , tika salauzti daudzi 

zāģīši , izveidots nākotnes transportlīdzeklis , minētas 

mašīnu ražošanas vietas un markas . Cerams, zēniem 

patika . Bet, protams, visu izšķīra žūrija , paldies Patrīcijai , 

Anetei, skolotājai Dinai par ieguldīto žūrijas darbu . Un arī 

šogad Zēnu dienas kauss aizceļoja atpakaļ uz Kalētiem . 

Visi zēni ir malači , cerams, ka jums patika .  

Patrīcija Ošeni ece 

 



Intervija ar skolotājiem -Intu Ekti, 

Vaclovu Malakausku, Ivetu Salmgriezi. 

 

Vai daudz kas skolā ir mainījies, kopš jūsu 

pirmās darba dienas, un ja, jā, tad kas? 

Inta Ekte: Mainījies ir darba stils, kā man mācīt 

bērnus un jauniešus, lai stunda būtu interesanta, 

lai  manī klausītos, jo agrāk skolniekiem bija 

pienākums stundā klausīties un mācīties, tagad 

tā nav. 

Vaclovs Malakausks: J, ir ļoti daudz kas mainījies, 

skolēni ir kļuvuši interesantāki, skolā ievieš 

daudz jaunas tehnoloģijas. 

Iveta Salmgrieze: Jā, skolēni mainās katru gadu. 

Vai skolotāja darbs ir grūts? 

I.E. Jā, bet interesants, katra diena ir atšķirīga un 

izaicinājumu pilna. 

V.M.: Nav viegls, bet nav arī neizdarāms. 

I.S: Reizēm grūts, bet dažreiz patīkams. 

Kāda bija jūsu pirmā klase, kuru jūs mācījāt? 

I.E.: Bija grūti gan viņiem, gan man, jo es 

daudz ko nesapratu un nemācēju. Trūka 

pieredzes. 

V.M.: Sāku mācīt sportu, bija liels uztraukums, 

taču vienmēr gribu, lai būtu disciplīna. 

I.S.: Bija ļoti draudzīgi un dauzonīgi. 

Kāpēc jūs nolēmāt kļūt par skolotāju? 

I.E. : Es jau to zināju 6.klasē , man patika kādam 

ko pamācīt, bet es nevarēju iedomāties, ka tas ir 

tik grūti. 

V.M.: Man vienkārši padevās sports. 

I.S.: Kad gāju skolā man ļoti patika latviešu 

valoda un literatūra, patika arī abu mācību 

skolotāja. 

Kādu mācību priekšmetu jums patīk mācīt 

vislabāk? 

I.E.: Angļu valodu.  

V.M: Sportu. 

I.S.: Literatūru. 

Skolotājus intervēja-Heidija Brizga 

 



Ziemas mode 2014-2015 

 
Šo ziemu aktuālākā modes tendence - mākslīgā kažokāda. Pie visa lieliski iederēsies un mūs 

sasildīs cepure, ar kuru šogad varam eksperimentēt . Lielu akcentu varam arī šo ziemu likt uz lieliem , 

košiem apdrukās rakstiem , kas papildinās mūsu tērpu vēl izteiksmīgāku. Vislabāk  ziemā izvēlēties zilos 

toņus, bet, protams, pie visa vienmēr ies klāt pelēkie un melnie toņi . Šo ziemu viskaislīgākie toņi būs 

zelts  un brūnā krāsa. Protams, kā katru gadu, nevaram iztikt bez adītām šallēm , cimdiņiem  un 

džemperīšiem , kas sasildīs mūs aukstajās ziemas dienās . Šo ziemu modē arī īsi , bet silti zābaciņi , kuri 

lieliski izskatīsies gan pie biksēm  , gan kleitas .  

*Protams, meitenes un zēni, neaizmirstiet , ka tuvojas Ziemassvētku balle , uz kuru mums ir jāsapošas 

eleganti .  

 

 

Bertrams Rihards Brizga- 20.novembris 

Krists Stirna - 20.novembris 

Heidija Brizga- 22.novembris 

Jānis Aldzers - 23.novembris 

Kristians Emīls Tiļugs - 27.novembris 

Kārlis Vamzis - 27.novembris 

Aurēlija Malakauska- 3.decembris 

Jānis Šteindāls - 9.decembris 

Patrīcija Ance Ošeniece - 11.decembris 

Kristaps Norberts Dzērve - 14.decembris 

Viktorija Aldzere - 18.decembris 

Daniels Stirna - 19.decembris 

Līga Aldzere - 29.decembris 
 

 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 

Varat apmeklēt arī „Starbrīžu Stāstiņu” blogu:starpbrizustastiniwordpress.com  

 

 

 

 

http://www.rucava.lv/

