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Smaržo novakars 

Pēc atmiņām un svecēm –  

Egles zaros 

Degtās sveces kūst,  

Un Jaunais gads,  

Tik kluss kā zīles sveiciens, 

Pie loga pieklauvē  

Un prāts jaunam darbam most.  

 

Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu sirdīs un 

mājās, dāvājot veiksmi, izdošanos un daudz gaišu notikumu 

Jaunajā 2016.gadā!  

 

Skolēnu pašpārvalde 
 



Kinologi Sikšņu pamatskolā 

Šā gada 20.novembrī Sikšņu pamatskolas 

zālē viesojās kinologi, kopā ar saviem četriem 

suņiem. Tiem kam piemirsies varu atgādināt, ka 

kinologs ir speciālists kinoloģijā, jeb mācībā par 

suņiem. Viņam ir zināšanas par suņu sugām, viņš 

pārzina suņu kopšanu, audzēšanu, ieskaitot 

dresūru un trenēšanu konkrētu uzdevumu 

pildīšanai. Kinologs pats audzē un apmāca suņus 

pārdošanai vai speciālu uzdevumu veikšanai. 

Piemēram, darbam policijā pēdu dzīšanai, 

cilvēku aizturēšanai, glābšanai, narkotiku 

atrašanai, ļaunprātīgas dedzināšanas atklāšanai, 

neredzīgu cilvēku pavadīšanai. Viņš  arī konsultē 

citus suņu audzētājus. Tāpat profesionāli 

sagatavo suņus dažāda veida izstādēm un 

sacensībām, piedalās tajās kopā ar suni vai 

konsultē par piedalīšanās noteikumiem suņa 

saimnieku. 

Uz Sikšņu pamatskolu atbraukušie suņi 

bija pabijuši pasaules suņu skolās, tie bija īpaši 

apmācīti. Suņi bija gatavi visu Sikšņu 

pamatskolas skolēnu klātbūtnē demonstrēt 

savas prasmes. 

Suņi bija tik gudri, ka nevienam vien 

skolēnam acis plaši iepletās no pārsteiguma. 

Apmācītie dzīvnieki lēkāja cauri vingrošanas 

riņķiem, līda caur garu tuneli, kā arī lēca pāri 

barjerām. Par katru izpildīto triku sunīšiem tika 

piešķirts mazs gardumiņš motivācijai. 

Man bija interesanti!  

Martins Skudra  

 

 

 

Basketbola sacensības Kalētos 

Šī gada 1. decembrī norisinājās ikgadējās 
basketbola sacensības Kalētu pamatskolā. Uz 
sacensībām ieradās četras komandas no četrām 
vietām: no Sikšņiem, no Vērgales, no Kalētiem un 
no Rudes. Sacensības bija smagas un ar lielu 
konkurenci. Protams, ka bija komanda, kurai bija 
jāpaliek zaudētājos. Spēlētāji bija fiziski sagatavoti 
un gatavi sīvai cīņai par uzvaru. 

Iegūtās vietas bija sekojošas:  1.vieta – Vērgale 

                                                  2.vieta – Sikšņi 

                                                 3.vieta – Kalēti 

                                                 4.vieta – Rude 

Kausus pārveda mājās pirmās trīs vietas. Vietas bija 
godam nopelnītas. Paldies mūsu trenerim 
skolotājam Vaclovam. 

Atis Šteindals 

  



Soļošana un ugunskurs 

 Kā jau citus gadus,  11. novembrī mūsu 

skolā atzīmēja Lāčplēša dienu. No paša rīta, kad 

būtu jāsākas stundām, devāmies ārā, skolas 

pagalmā, lai iedegtu nu jau ikgadējo ugunskuru 

un pie tā skaitītu patriotiskus latviešu dzejoļus 

par Latviju. 

Vēlāk, kad dzejoļi jau bija izskanējuši, 

devāmies uz skolas sporta halli, lai sāktu 

soļošanas skati. Soļošanas skatē piedalījās visas 

klases un visiem izdevās nosoļot skaisti, taču 

žūrija, mūsu skolas skolotāji, izvēlējās klasi, kura, 

viņuprāt, nosoļoja vislabāk.  

Šogad izvēlējās nevis vienu, bet divas klases 

(Īstenībā trīs) – apvienoto 6. un 8. klasi un 9. 

klasi. Vēlāk, 16. novembrī, kad skolā atzīmējām 

Latvijas dzimšanas dienu, labākos soļotājus 

apbalvoja arī individuāli. 

Mariss Jānis Tiļugs 

  



 

Latvijas Republikas dzimšanas 

diena 

Mūsu skolas zālē šī gada 16.novembrī notika 

Latvijas 97. dzimšanas dienas pasākums, kuru 

mums skolēniem, sarūpēja skolotāja Dace. 

Paldies viņai par šo, pasākums bija izdevies. 

Mūsu pašu skolēnu ansambļi dziedāja dziesmas 

un teātra pulciņa dalībnieki skaitīja dzejoļus. 

Mazajiem skolēniem bija uzdevums izveidot 

Latvijas valsts karogu, bet lielajiem bija precīzi 

jāizkrāso Latvijas valsts ģerbonis. Mūs pārņēma 

patriotisma gars un prieks, ka varam svinēt jau 

97 gadus kopš Latvijas valsts proklamēšanas.  

Patrīcija Ance Ošeniece   

Lāpu gājiens 

Šogad pirmo reizi piedalījāmies ļoti 

iespaidīgā pasākumā Liepājā. Tas bija Lāpu 

gājiens 11.novembrī, kurš sākās 17:oo Jāņa 

Čakstes laukumā Liepājā. Tur satikām 

pilsētas galvu U.Sesku, viņa mūs apsveica 

valsts svētkos. 

Sākumā bija neliels koncerts. Pēc koncerta 

visi sastājās rindās un jaunsargi visiem 

iededzināja lāpas. 

Kad bija iedegtas lāpas, visi devās 5 

kilometru garā gājiena uz Ziemeļu kapiem. 

Virs galvām lidinājās droni. Bija ļoti 

iespaidīgi, ka tāda gara rinda ar iedegtām 

gaismiņām vijas caur pilsētai. Drusku 

nogurām, bet bija forši.  

Līga Aldzere 

  

Daļa  no grupiņas čaklo  “rūķu rotātāju ” komandas . 

Paldies arī pārējiem griezējiem un līmētājiem 

 

Septītie palaiž kuģīšus pa dīķi 

Daļa no čaklajiem “rūķiem”, kuri parūpējās par 

skolas logu rotājumiem. Paldies visiem pārējiem 

griezējiem un līmētājiem 



Zēnu diena 

Šī gada 4.decembrī norisinājās zēnu 

dienas pasākums, kurā piedalījās mums blakus 

esošās skolas Rucava, Nīca, Bārta, Kalēti un 

Priekule.  

Komandām bija jāveic daudz dažādi 

veiklības, izturības un prasmju uzdevumi. Bija arī 

mājas darbs, kurā jāparāda un jāpastāsta par 

iespējamām skolēnu formām. Dažas idejas bija 

diezgan neparastas. Mūsu skolas formu bija 

izdomājis Martins, kurš paskaidroja situāciju 

nākotnē, kad Baltijas jūra būs lielāka un Sikšņu 

skola būs Sikšņu jūras skola, tāpēc arī formas 

tādas pa jūrnieku tēmu. Tad katrs no komandas 

izlozēja vienu ciparu, tas arī bija noteicošais, 

kurā pārbaudījumā būs jāpiedalās vai jāmet 

sodi, vai jāpievelkas, vai jāpiepumpējas, jāiesper  

bumba vārtos, vai arī uz izturību jābalstās uz 

rokām. Pēc individuālajiem pārbaudījumiem bija 

komandu saliedētību pārbaudošas stafetes un 

pašās beigās - piramīda.  

Šajā pasākumā 1.vietu un kausu izcīnīja 

Rucavas skolas zēnu komanda. Bet mūsu skolas 

zēni izcīnīja godam pilno 2.vietu. Pēc šī 

pasākuma norisinājās diskotēka, kurā manuprāt 

komandas atpūtās pēc lielās spriedzes. Un 

ceram ka nākošgad mūsu skolas zēnu komanda 

izcīnīs godpilno 1.vietu un dabūs kausu! 

Kristians Zuļģis 

 

 

 

 

Draudzības pasākums Kalētos 

Šā gada 23. oktobrī Kalētos norisinājās draudzības 

pasākums. Uz kuru bija sabraukušas daudz skolu, 

veselas astoņas: Rucava, Bārta, Priekule, Kalēti, 

Sikšņi, Gramzda, Krote, Virga. Tur satikām savus 

jaunos draugus no citām skolām, kurus jau 

uzaicinājām uz mūsu skolas pasākumu. 

Pasākumā bija jāpilda trīs dažādi uzdevumi. Vienā 

uzdevumā bija jāraksta neliels stāsts par savu skolu. 

Un visiem vārdiem bija jāsākas uz ‘’s’’ burtu. Diemžēl 

tikai viena skola izpildīja uzdevumu atbilstoši 

nosacījumiem. Un tie diemžēl nebijām mēs. Otrajā 

uzdevumā vajadzēja saslapināt vates gabaliņu, kas 

bija piesiets striķītī un pie vidukļa. Un ar saslapināto 

vates gabaliņu vajadzēja nodzēst svecīti. Pēdējais 

uzdevums visiem bija kopējs, kur vajadzēja ar 

rādītāja pirkstu turēt garu salmiņu un VISIEM reizē 

pietupties un piecelties, tā lai pirksts visu laiku 

pieskartos salmiņam. Tā bija neiespējamā misija. 

Un bija diezgan interesanti. Kamēr žūrija apspriedās, 

tikmēr Priekules skolas skolēni dejoja " JOKA PĒC 

ALFABĒTS ". Bija interesanti skatīties. Un pēc visa 

pasākuma, protams, bija diskotēka. Laiku pavadījām 

jautri. Paldies Kalētu skolas pašpārvaldei par labi 

pavadīto laiku. 

Alija 

Djablova 

 

 

 

 



Mode 2015 – ziema. 

Garie vakari šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā viens pēc otra iemirdzas dažādo pasākumu spozmē, 

padarot adventes laiku par aizraujošākajām un notikumiem bagātākajām gada dienām. Šoziem modē ir tās pašas 

klasiskās krāsas: melnā, baltā un pelēkā. Lielu akcentu šoziem pauž sarkanā krāsa, kas mūs padarīs par zvaigznēm 

drūmajos vakaros. Šoziem meitenēm modē uz nagiem ir adījuma raksts. Svētku kurpītes ir uz mazu papēdi un 

spicu purngalu, bet zēniem klasiskas  kurpes un klasiski melns uzvalks ar sarkanu tauriņu.  

Neaizmirstam, ka jau 17.decembrī mūsu skolā notiks Ziemassvētkiem veltīts pasākums, uz kuru mums 

jāierodas svinīgi. Ikdienā un dodoties pastaigā ārpus mājām, ģērbieties silti un tā, lai pašiem prieks.  

Patrīcija Ance Ošeniece 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktors – Mariss Jānis Tiļugs 

 Redaktora palīgs- Patrīcija Ance Ošeniece 

 Palīgi- Atis Šteindals, Alija Djablova, Kristians Zuļģis, Martins Skudra, Līga Aldzere. 

 Konsultants- Sk. Inta Ekte. 

Tāpat skolas notikumiem var sekot līdzi blogā: https://starpbrizustastini.wordpress.com/ 

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

Patrīcija Ance Ošeniece 
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Viktorija Aldzere 

Līga Aldzere 

Kristaps Norberts Dzērve 

Daniels Stirna 

Jānis Šteindals 

http://www.rucava.lv/

